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Amb la col·laboració de:

4D Dia dels drets
 lingüístics

El valencià és 
la llengua normalment 

emprada com a vehicular 
i d’aprenentatge en 

l’ensenyament. És utilitzada 
a les escoles, als instituts 

i a les universitats.

El valencià és una 
llengua que compartim amb 
Catalunya, les Illes Balears, 

el departament francés dels 
Pirineus Orientals, el Principat 

d’Andorra, la Franja d’Aragó 
i la ciutat sarda de l’Alguer, 

llocs on rep el nom de català. 
En valencià, sumem!

L’ús del valencià 
pot fer que molta gent es 

decidisca a comprar en un 
comerç. La població sentirà 

que el comerç està identificat 
amb el territori, amb la cultura 

pròpia i amb els productes 
de la terra.

En bona part de les 
comarques valencianes, 
el valencià és la llengua 

majoritària entre els seus 
habitants. Per tant, parlar 
en la nostra llengua forma 

part de la normalitat i 
quotidianitat de bona part 

del poble valencià.

Amb el valencià 
pots accedir a feines en 

què és necessari parlar-lo 
i entendre’l. Més de 200.000 

llocs de treball al País Valencià 
demanen o valoren els 

coneixements de valencià. 
De fet, les persones que saben 

valencià tenen un índex 
d’ocupació un 5% més 

alt que les que no.

és una font 
d’avantatges. 

Comprova-ho amb 
els exemples 

següents:
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En la nostra vida quotidiana podem trobar-nos 
en situacions en què ens pot semblar difícil 
usar el valencià. Cal prendre consciència que 
la gran majoria de les vegades acabem canviant 
de llengua sense que ningú ens obligue 
a fer-ho. Per tant, en la gran majoria d’ocasions, 
mantindre’ns parlant en valencià depén 
exclusivament de la nostra decisió. 
Només aconseguirem una llengua forta i amb 
projecció integral si treballem per a millorar 
l’ús social del valencià. D’això també depén 
l’autoestima que tenim com a poble.

Si veus vulnerats els teus drets lingüístics 
o et sents discriminat per utilitzar el valencià 
pots adreçar-te a la Plataforma per la Llengua, 
on t’assessorarem i et donarem suport 
en les actuacions que calga emprendre. 
També pots adreçar-te a l’Oficina de Drets 
Lingüístics de la Generalitat Valenciana. 

El valencià és llengua oficial. 
Parlar-lo i escriure’l sempre 
és vàlid
Al País Valencià les dues llengües oficials, 
el valencià i el castellà, són igualment vàlides 
i tenen plena eficàcia jurídica. Tens dret 
a parlar valencià sempre, en qualsevol situació 
i davant de qualsevol persona o institució. 
No amagues la llengua!

El valencià és de totes i tots
La llengua és teua: usa-la sempre que vages 
a l’ajuntament, a les diputacions, a l’escola, 
a les universitats, als centres de salut, 
als tribunals i jutjats... Viu plenament 
en valencià! 

Al País Valencià tots els ciutadans tenen 
dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment 
i per escrit, tant en les relacions privades com 
en les relacions amb les instàncies públiques. 

A més, el valencià és la llengua pròpia de 
l’administració valenciana, que té el compromís 
i el deure de fomentar-lo en tots els àmbits 
de la nostra societat.

Usa’l oralment
Al País Valencià tots els ciutadans 
i les ciutadanes tenen dret a dirigir-se 
i relacionar-se en la nostra llengua amb 
la Generalitat, les institucions municipals 
i d’altres de caràcter públic. 

L’administració ha de garantir que els 
empleats públics tinguen el coneixement 
suficient del valencià per a atendre amb 
normalitat. Els funcionaris són servidors 
públics i han de respectar els drets lingüístics 
dels ciutadans: no poden demanar a ningú 
que renuncie al seu dret a parlar en la llengua 
oficial que vulga. Si un servidor públic no et 
pot atendre en valencià, ha de buscar-ne 
un altre que sí que puga.

Usa’l també per escrit
Com ja saps, tenen eficàcia jurídica tots 
els documents redactats en valencià per 
les administracions públiques en les seues 
activitats. A més, l’administració té l’obligació 
d’enviar-te tota la documentació oficial en 
valencià si així ho sol·licites. Si t’adreces 
al sector públic en valencià, el procediment 
s’ha de tramitar en la llengua que has elegit, 
per descomptat.
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