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Compromisos

Compromisos generals
• Aplicar plenament la Carta a favor del català del Consell departamental dels Pirineus Orientals de l’any 2010, 

en tots els articles.
• Garantir la retolació i informació viària completa a tota la xarxa gestionada pel Departament en llengua 

catalana.

Administracio pública
• Fomentar l’ús i la presència de la llengua catalana de forma transversal en el conjunt de comunicacions del 

Consell departamental, tant a l’oral com a l’escrit.
• Garantir la retolació bilingüe a tots els edificis del Consell departamental.
• Augmentar el nombre de cursos de llengua catalana per al conjunt del personal del Consell departamental, 

independentment de la seua funció i del seu lloc d’assignació, gràcies a la formació professional per a adults.
• Considerar plusvàlua i mèrit el fet de tenir coneixement de la llengua catalana per a l’accés a funcions a dins 

del Consell departamental.

Educacio i cultura
• Finançament de nous col·legis immersius en llengua catalana.
• Dotar tots els centres de documentació i d’informació dels col·legis amb llibres, revistes i material audiovisual 

en llengua catalana. 
• Augmentar l’aportació financera del Departament a les escoles Bressola i Arrels.
• Afavorir els intercanvis amb centres educatius d’altres rodals del domini lingüístic català.
• Afavorir les ajudes de mobilitat per a l’alumnat de Catalunya Nord arreu del domini lingüístic català.
• Augmentar l’aportació financera del Consell departamental a l’Oficina pública de la llengua catalana.
• Afavorir la informació turística competència del Consell departamental en llengua catalana i donar suport a les 

oficines de turisme municipals en aquest sentit.
• Donar suport i dinamitzar la cultura tradicional catalana i la creació cultural en llengua catalana.

Peticions al Consell Regional d’Occitània-Pirineus-Mediterrània:
• Augmentar anualment un 15% la seva aportació econòmica a l’Oficina Pública de la Llengua Catalana.
• Generalitzar la retolació i informació bilingüe a la xarxa viària de Catalunya Nord, a tot el transport públic 

competència de la Regió.
• Proposar al Consell regional d’esmenar la denominació catalana en el nom oficial de la Regió Occitània-

Pirineus-Mediterrània perquè passi a dir-se Occitània País Català.



Peticions a l’Estat francès
• Organitzar una consulta per canviar el nom oficial del Departament dels Pirineus Orientals en País Català-

Fenolhedés, en aplicació de la llei orgànica de l’1 d’agost del 2003 relativa al referèndum local i del decret 
2005-433 del 4 de maig del 2005

• Materialitzar el resultat d’aqueix referèndum local per tal de respectar la decisió popular.
• Reclamar la modificació de l’article 2 de la Constitució francesa, específicament el punt 1: “la llengua de la 

República és el francès”, per tal que la Constitució reconegui la llengua catalana com a una de les llengües de 
la República francesa

• Augmentar l’aportació financera del conjunt de les administracions de l’Estat francès a l’Oficina Pública de la 
Llengua Catalana per arribar a un pressupost d’1 milió d’euros al final del mandat.

• Garantir la reciprocitat de mitjans radiofònics i televisius en llengua catalana a la zona geogràfica pròpia del 
Departament.
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La Plataforma per la Llengua, l’ONG del català

Som l’entitat dedicada als drets lingüístics més gran d’Europa. 
Sostinguda per més de 24.000 socis, treballem per la defensa 
i promoció de la llengua catalana arreu del domini lingüístic.

Treballem des d’una perspectiva transversal per aconseguir la 
normalització plena de la nostra llengua en l’àmbit cultural, 
les administracions públiques, l’educació i l’arrelament i la 

cohesió social, entre d’altres. 

Treballem perquè els catalanoparlants tinguin els mateixos 
drets i serveis que la resta de ciutadans de comunitats 
lingüístiques europees de dimensions semblants a la nostra. 
Treballem perquè la 14a llengua més parlada d’Europa sigui 

reconeguda i respectada.

Treballem per fer del català, la llengua comuna.




