Què faig
si...?
Què faig si... ? Alguns
suggeriments que poden
ser útils per afrontar
situacions quotidianes pel
que fa a l’ús del valencià

Plataforma per la Llengua
Carrer de les Garrigues, 1. 5è porta 12
46001 València
Tel. 676301038
paisvalencia@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat

2a

edició

revisada i
actualitzada

A la regió del Chaco, al nord d’Argentina, hi ha una àrea
on es parlen tres llengües indígenes: la cohoté, la nivaclé
i la chulupí, que pertanyen a la família de les llengües
matacoanes. Al mateix temps, la majoria del jovent i molts
homes també saben parlar l’espanyol. La qüestió és que els
habitants d’aquesta regió, independentment de quina de
les tres llengües hagin après a casa, quan es comuniquen ho
fan sense canviar de llengua, sense passar-se a la llengua
de l’altre. Cada participant de la conversa parla en la seva
llengua. Lyle Campbell, que és un lingüista que ha estudiat
la zona, ho anomena dual-lingüisme, però nosaltres ja tenim
un terme encunyat que és bilingüisme passiu, és a dir: «jo
t’entenc i no cal que canviïs de llengua, perquè jo tampoc
canviaré». També és important esmentar que en aquesta
regió l’exogàmia lingüística és força habitual: un parlant
d’una determinada llengua no es pot casar amb parlants de
la mateixa llengua perquè es considera incest, per tant ha
d’anar a buscar parella en una altra comunitat lingüística.
Com que hi ha aquesta barreja constant de les tres llengües,
tothom que és de la zona les entén.
La tria lingüística, a més, no està condicionada per
paràmetres com ara la primera llengua apresa a casa, el fet
de ser home, dona, ric, pobre, el prestigi, etc., sinó que la
tria ve donada per motius estètics de l’estil de «m’hi sento
millor», «m’agrada més», «crec que és més bonica». En base
a aquestes preferències, i com que sobre gustos no hi ha
res escrit, és habitual trobar que en una mateixa família els
membres es parlen en diferents llengües. Segons Campbell,
per a aquesta gent les llengües no es mesuren per prestigi
o per força, ja que són dos paràmetres que se’ls fan molts
estranys d’aplicar sobre les llengües. En canvi, a les societats
occidentals són uns paràmetres utilitzats per a imposar una
llengua sobre d’una altra.
Extret de l’article «I si ens dual-lingüitzem?», del lingüista David Valls
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En la nostra vida quotidiana podem trobar-nos en situacions en què ens pot semblar
difícil usar el valencià: l’objectiu d’aquest document és suggerir un seguit de pautes de
conducta que poden ser útils en determinats moments per a totes aquelles persones
que volen viure plenament en valencià. Som conscients que sempre hi pot haver més
alternatives d’actuació, i de ben segur que fins i tot n’hi haurà de més adients segons
cada cas particular. Per tant, el que trobareu a continuació són, senzillament, alguns
suggeriments formulats amb la voluntat de facilitar alternatives per a l’ús normal del
català en les situacions de cada dia.
La idea central que convé ressaltar és que cal abordar aquestes situacions amb calma;
des d’una actitud constructiva, racional i, fins i tot, amb sentit de l’humor. Si no ho
fem així i ens alterem, ens enfadem o ens atabalem, el malestar i la fatiga que això ens
provoca acabarà fent-nos molt difícil el manteniment d’una actitud lingüística coherent,
digna i compromesa. No es tracta de crear enemics, sinó d’aprofitar l’oportunitat
d’interacció amb persones que no ens parlen en la nostra llengua per teixir complicitats
i fer una aportació positiva a la nostra llengua i a nosaltres mateixos, ja que representa
una part integrant de la nostra identitat col·lectiva.
Tot i així, segurament hi haurà situacions en les quals haurem de reclamar els drets
reconeguts en la legislació actual, però sempre tindrem cura de fer-ho amb una actitud
assertiva, i no pas defensiva. Si, en qualsevol cas, veiem que ens volen fer caure en el
parany de l’hostilitat, cal mantindre la calma i la serenitat, i utilitzar les alternatives que
tenim al nostre abast per a expressar les nostres queixes.
Aquest llibret és la segona versió de la guia Què faig si...?, una de les guies més antigues
i de més èxit de la Plataforma per la Llengua, adreçada al País Valencià, de la qual a
més s’han editat diferents versions a Catalunya i a les Illes Balears. La primera edició a
Catalunya es remunta al setembre del 2006, i se n’han elaborat noves actualitzacions el
2007, el 2008 i el 2011. L’enfocament d’aquesta nova edició la fa vàlida per a tots aquells
parlants de la nostra comunitat lingüística que volen viure ara plenament en valencià.
Al cap i a la fi, és bo que els que parlem valencià coneguem els nostres drets siguem a la
part que siguem del territori.
Finalment us demanem que, si trobeu que en aquest document falten algunes qüestions
que us preocupen, ens les feu arribar a la Plataforma per la Llengua per tal d’afegir-les en
actualitzacions posteriors. Ens podeu exposar qualsevol qüestió a
info@plataforma-llengua.cat.
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Què faig si...

...en converses, tot i voler parlar valencià, tinc dubtes de com actuar?

Converses i diàlegs amb
persones que no parlen
inicialment valencià

Cal prendre consciència que la gran majoria de les vegades que acabem canviant de
llengua ho fem sense que ningú ens hi obligue i, encara més, sense que ningú ens
ho haja ni tan sols demanat explícitament. Per tant, en la gran majoria d’ocasions,
mantindre’ns parlant valencià depén exclusivament de la nostra decisió i ho podrem
fer sempre que vulguem. Senzillament, ens cal aprendre a fer-ho d’una manera
que ens siga raonablement còmoda. Només que aconseguírem mantindre la nostra
llengua en totes aquestes ocasions, ja seria un avanç més que notable per a l’ús
social del valencià i per a la nostra pròpia satisfacció i autoestima.
Es tracta que puguem ser feliços en la llengua que ens ha tocat, aquella que no
hem triat, però que els nostres pares van triar per nosaltres. Com també que
puguen ser feliços aquells que han triat aprendre el valencià lliurement
com a segona o tercera llengua. La resta de camps de la vida, com els
negocis internacionals o de fora dels territoris on es parla el català,
etc., són opcions personals que no han d’impedir que cadascú se senta
còmode i feliç amb la llengua que li ha vingut donada. No podem girar
l’esquena al multilingüisme, que és molt important, sobretot per als
parlants de llengües mitjanes, com és el nostre cas. El multilingüisme,
però, no pot suposar mai la imposició d’una sola llengua sobre tota una
comunitat, perquè això implica un perill per a la llengua pròpia de la
comunitat que la pot dur a la desaparició. La mort d’una llengua no
és només la pèrdua d’una sèrie de sons i de vocabulari particular,
sinó que és la pèrdua d’un sistema simbòlic que s’ha anat fent
al llarg dels temps, i que la comunitat que l’ha desenvolupat i
exercit ha de tindre el dret d’utilitzar-lo i d’interpretar el món a
la seua manera.

A1. Una persona se m’adreça
parlant en castellà. Què he de fer?
ue se’m dirigisca en castellà no significa que no sàpiga parlar valencià. e et, l’ nica
manera que tenim de saber si l’interlocutor també és valencianoparlant és respondre en
la nostra llengua. Si responem en valencià moltes vegades ens trobarem que el nostre
interlocutor també el parla.
a submissió ling stica de molts valencianoparlants, que s’adrecen
directament en castellà als desconeguts, a que molts ens parlen
inicialment en castellà. Si mantenim la nostra llengua,
aconseguirem multiplicar ne l’ s i que cada vegada més gent
la parle.
ambé podem constatar l’e ist ncia de persones que,
per raons ideol giques, afirmen alsament que no
ens entenen quan els parlem en valencià, tot i que
a la pràctica s’evidencia que s que ens entenen,
per e emple en respondre’ns al que els hem estat
dient en valencià. n aquest cas, és recomanable
continuar parlant los en valencià, sobretot si hi ha
més persones seguint la conversa, ent los notar
que ens estan responent all que els hem dit i
que, per tant, queda clar que s que ens estan
entenent.

Des de molts àmbits s’afirma que les llengües són per a
comunicar-se, i sí, també ho són, però són més coses, com ara
identitat. I per això, quan ens la volen tocar, ens fa mal.
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Què faig si...

...en converses, tot i voler parlar valencià, tinc dubtes de com actuar?

A2. Si, malgrat tot, continuen parlant-me en
castellà, puc continuar la conversa en valencià?
És de mala educació? Què he de fer?

A3. El meu interlocutor em diu que no m’entén
i/o em demana que li parle castellà. Com hauria
d’actuar?

ue l’altra persona no parle valencià no vol dir que no l’entenga actualment la immensa
ma oria d’habitants del a s alencià l’entén per ectament, ai matei passa amb els
habitants de la resta de territoris amb llengua compartida. A més, cal a egir hi que la
ma or part de les persones que ens trobarem han tingut contacte amb el valencià des
de sentir lo habitualment al carrer, als mit ans de comunicació o a la aena, fins a haver
estat escolarit ades en aquesta llengua , i ens podran entendre per ectament, sense
er cap es or . ins i tot, aquelles persones que no han tingut un contacte previ amb la
nostra llengua poden entendre la ma or part del que diem els ling istes consideren que
el nivell d’intercomprensió entre lleng es romàniques, com ara el castellà i el valencià,
s’acosta al
.

n aquest punt ens podem trobar en diverses situacions que poden tindre respostes molt
di erents segons cada cas en particular. es hem dividides en tres grups

Naturalment, doncs, podem continuar la conversa en valencià No és de mala educació,
sinó tot el contrari. a idea que, si ens parlen en castellà, cal respondre en aquesta
llengua per educació és part d’un con unt de pre udicis ling stics adquirits per la
nostra societat, com a conseq ncia de la imposició ling stica del castellà que ha
aplicat l’ stat espan ol en els darrers segles amb diversos m todes, que van des de la
salvatge prohibició del valencià fins a la subtil manipulació emocional.
’altra banda, dir que els
valencianoparlants canviem al
castellà per cortesia és tant com
afirmar que els qui no tenen la
nostra llengua com a llengua inicial
no poden ser cortesos. ai és
completament als. Al cap i a la fi,
l’hàbit de canviar de llengua no és
més que ai , un costum. Només
caldrà er un es or i en poc de temps
podrem assimilar un nou hàbit, el de
mantindre’ns en la nostra llengua.
Aquest hàbit se’ns arà cada dia
més àcil i acilitarà als nouvinguts
l’aprenentatge de la nostra llengua.
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A.3.1. Situacions en què nosaltres actuem com a clients d’un servei
públic o d’un servei d’atenció al client, ofert per l’administració o per
una empresa privada (ens trobem davant d’un dependent, cambrer,
servei telefònic o altres serveis d’atenció al client).
n aquest cas tenim sempre el dret de parlar valencià i ning no ens pot e igir que
canviem d’idioma. istingirem, per , si tractem amb una administració p blica o amb
una empresa privada.
A) En les empreses privades: enim igualment el dret d’adre ar nos hi sempre en
valencià, malgrat que la legislació actual no ens autorit a a e igir que ens parlen en
valencià. Al a s alencià, la lei
, de de mar , de la eneralitat, per la qual
s’aprova l’ statut dels onsumidors i suaris de la omunitat alenciana, establei
que els consumidors tenen dret a utilit ar qualsevol de les lleng es oficials de la
omunitat alenciana . Aquest dret també queda garantit en els altres territoris de
llengua compartida.
er tant, sense oblidar que som nosaltres els clients, podem er diverses coses
reguntar quines són concretament les paraules que no ha entés, i e plicar les
o fins i tot traduir les.
emanar amablement que ens atenga una altra persona més competent o amb
més capacitat ling stica.
Si no és possible o ai implica massa temps d’espera o altres dificultats,
podem demanar el ull de reclamacions i er una quei a a l’empresa.
ambé podem er una reclamació posteriorment a la direcció de l’empresa,
especificant que no hem comprat el producte o servei que desit àvem perqu no
se’ns ha atés correctament i no s’han respectat els nostres drets ling stics. n
general, les empreses solvents solen er cas de les reclamacions dels seus clients
especialment si són req ents i reiterades.
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Què faig si...

...en converses, tot i voler parlar valencià, tinc dubtes de com actuar?

El meu interlocutor em diu que no m’entén i/o em demana
que li parle en castellà. Com hauria d’actuar?

A3.2. Converses en què hi ha una situació equitativa entre parlants o en
què fins i tot nosaltres estem en una situació avantatjosa

B) En l’administració pública: om que el valencià és llengua oficial i pr pia
de totes les administracions p bliques radicades al territori valencià, podem
e igir que ens atenguen en valencià, tant activament parlar nos com passiva
entendre’ns . er ai tenim sempre el dret de parlar valencià i de ser entesos.
Si es donara el cas que un uncionari no ens entenguera parlant la llengua oficial
i pr pia del pa s, correspon a ell de resoldre el problema, ent, per e emple,
que ens atenga una altra persona, per mai causant nos per udicis i p rdues
de temps. Si aquests drets són conculcats, és convenient presentar una quei a
ormal, bé davant de la matei a administració, a la onselleria d’ ducació,
nvestigació, ultura i sport Av. ampanar, de al ncia, tel.
,o
bé davant del S ndic de reuges
.elsindic.com .
Molt important: en cap cas entrarem en discussions filos fiques, hist riques,
ideol giques o de conei ement o no d’una o altra llengua. Simplement, hi ha uns
d ficits d’atenció al client o un incompliment de la llei amb el ciutadà, que s’han
de resoldre a satis acció nostra. na bona manera de no caure en el paran de la
discussió abans esmentada és repetir insistentment i sense abandonar l’actitud
amable, aquest argument de l’incompliment del servei una t cnica assertiva
coneguda com disc ratllat).
n qualsevol cas, no hem d’oblidar,
com hem esmentat abans, el cas de
l e ist ncia de persones que, per
raons ideol giques, afirmen
alsament que no ens entenen
quan els parlem valencià, tot i
que en la pràctica s evidencia
que s que ens entenen, quan
responen al que els hem
estat dient en valencià. n
aquest cas, és recomanable
continuar parlant los en
valencià, sobretot si hi ha més
persones seguint la conversa,
i er los notar que ens estan
responent a all que els
hem dit i que, per tant,
queda clar que s que ens
estan entenent.
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n el cas que ni nosaltres ni el nostre interlocutor no actuem com a client consumidor,
ni com a dependent, ni com a uncionari, aleshores actuarem d’acord amb les
circumstàncies. er e emple, és di erent si nosaltres sol licitem a ut o in ormació a alg
que si ens la sol licita a nosaltres. ambé podem tindre en compte si percebem que
l’interlocutor és un resident al pa s o una persona que està de pas ent turisme. n unció
d’aquestes situacions podem actuar de diverses maneres i el nostre interlocutor ens
anirà donant pistes de la millor manera d’encarar la situació.
A) Si optem per mantindre el valencià, recomanem especialment mostrar en
tot moment una actitud positiva i seductora vers la nostra cultura i llengua. n
converses curtes podem acilitar la comprensió amb gests per e emple, quan alg
ens demana una adre a o indicació, podem acompan ar lo fins al lloc indicat o bé
orientar lo amb gestos o mapes . na bona dosi de simpatia i cordialitat serà clau
per crear empatia amb l’interlocutor i acilitar la bona entesa.
B) Si el nostre interlocutor és un turista, un viatger
o si observem que la comunicació no és possible mantenint la nostra llengua, podem
optar per parlar li en la seua llengua castellà, rancés, anglés, etc. si la sabem. n
cas que no siguem capa os d’e pressar nos en la seua llengua, ni puguem trobar una
llengua d’e pressió comuna podem intentar ho, entre altres possibilitats, en una
llengua internacional com l’anglés o el rancés , tenim l’opció de mantenir nos en
valencià o barre ar lleng es que sapiguem, parlar a poc a poc, gesticular i o erir un
tracte permanentment respectuós.

A3.3. Casos en què ens trobem en una situació clara de subordinació
lingüística
ins d’aquest apartat inclour em el et de ser nosaltres els venedors, una situació on
ens uguem els ingressos i altres casos particulars. a nostra resposta haurà de variar
en unció de quins siguen els nostres ob ectius i també de l’actitud que adopte el nostre
interlocutor. Ai , és comprensible que en determinats casos decidim de mostrar nos
submisos per interés personal, fins i tot si el nostre interlocutor comprén e ectivament
o no el valencià. Al cap i a la fi, també ho em amb altres coses que no tenen relació amb
la llengua. ot i ai , cal recordar que, generalment, no perdrem res per intentar ho. n
primer lloc, perqu hi ha la possibilitat que el nostre interlocutor siga valencianoparlant,
i en segon lloc, perqu , si, finalment, ens decidim per canviar al castellà, no haver ho
et des del principi pot aportar un valor a egit, d’amabilitat o interés per col laborar a la
nostra conducta.
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Què faig si...

...en converses, tot i voler parlar valencià, tinc dubtes de com actuar?

A4. Em fixe en algú que em sembla que és
d’origen africà, americà, europeu o d’un altre
lloc d’arreu del món. Si és ell que s’adreça a mi i
ho fa en castellà, com li hauria de respondre?

A5. Em telefonen per a fer-me una oferta
comercial i se m’adrecen en castellà, jo els
parle valencià i ells em diuen que em telefonen
des d’un lloc fora dels territoris de parla
catalana i no m’entenen. Com he de respondre?

A primera vista, no tenim manera de saber si una persona sap o no sap parlar valencià.
Ni el color de la pell, dels ulls o dels cabells, ni la manera de vestir, ni cap altre indicador
e tern no ens permeten d’endevinar ho. er tant, podem parlar sempre valencià i amb
total normalitat. Si no ens entén quan li parlem valencià, a ens ho arà saber i, aleshores,
podem actuar tal com hem vist en el punt A3.
riar la llengua basant nos en l’aspecte del nostre interlocutor és una actitud e cloent
i discriminat ria. , a més, dificulta la integració ling stica dels nouvinguts a la nostra
societat i representa un men spreu pels immigrants residents al a s alencià i a la resta
de territoris amb els quals compartim llengua, immigrants que en molts casos volen
aprendre la llengua o a la saben.

n el cas d’un servei tele nic no hi a res la ubicació sica del lloc d’on ve la tele onada
span a, arroc, Argentina, rlanda, etc. . Si és una empresa que o erei un servei
als ciutadans dels territoris on es parla la nostra llengua, té l’obligació d’entendre’ns
i atendre’ns si parlem valencià. Al cap i a la fi, si ens estan tele onant des de ora de
l àmbit territorial de parla castellana i en canvi ens estan parlant en castellà, també
haurien de saber entendre el valencià per a dur a terme el seu treball. A més, ells són
els que ens han tele onat a casa i els que tenen interés per contactar amb nosaltres per
tant, si alg ha de er un es or és l’empresa i no nosaltres.
Si ens discutei en la nostra opció ling stica, no tenim cap obligació de continuar la
conversa ni d’entrar en discussions de caràcter
ling stic o nacional, ni donar cap tipus
d’e plicacions. n ltima instància, sempre
podem donar per tancada la comunicació,
educadament. Si volem, podem dei ar
clar que escoltarem gustosament
l’o erta que ens volen er quan
disposen de personal amb la
capacitació ling stica adequada.
er acabar, cal tindre en compte la
lei
, de de mar , l article
de la qual diu . ls consumidors
tenen dret a utilit ar qualsevol de
les lleng es oficials de la omunitat
alenciana . Ai vol dir que podrem
reclamar a onsum si un establiment
o empresa no ens atén de manera
presencial o tele nica en valencià,
incloses les empreses que no
disposen d’una l nia tele nica que
garantisca l’atenció en català.

Què faig si...

...en converses, tot i voler parlar valencià, tinc dubtes de com actuar?

A6. Em puc adreçar en valencià a un policia de
l’Estat o a qualsevol altre funcionari? I si em
diu que no m’entén o em demana que parle
castellà?

sempre els ets als organismes indicats a les pàgines
directament als ut ats corresponents.

A tot el a s alencià, tant en la ona declarada de predomini ling stic del valencià com
del castellà, els ciutadans tenim reconegut per llei el dret d’adre ar nos oralment i per
escrit en valencià a qualsevol organisme de l administració, tant de la eneralitat com
de l’administració local i de la peri rica de l stat. ls ciutadans han de poder ser atesos
en valencià, oralment i per escrit, per totes les administracions. Aquest dret també és
reconegut als altres territoris on compartim llengua.
Aquests drets queden recollits a l’Estatut d’Autonomia
del País Valencià i a la Llei 4/1983 d’ús i ensenyament
del valencià. També l’especifica la Carta europea de les
llengües regionals o minoritàries, signada i ratificada
per Espanya i, per tant, d’obligat compliment. En el cas
concret del Cos Nacional de Policia, cal recordar que
existeix una normativa, la Llei orgànica 4/2010, de règim
disciplinari del Cos Nacional de Policia (article 7), que
fixa com a falta molt greu qualsevol actuació que supose
discriminació per raó de llengua.

ls uncionaris són servidors p blics i han de respectar els drets ling stics dels
ciutadans no poden demanar a ning que renuncie al seu dret a parlar en la llengua
oficial que esculla. er tant, tenim el dret d’adre ar nos en valencià a un policia de l’ stat
o a qualsevol altre uncionari sense que ens puga e igir un canvi de llengua. Si ens diu
que no ens entén o ens e igei que parlem castellà, li podem recordar els nostres drets
recollits en la legislació esmentada. A més, a principi del
, el elegat del overn
a al ncia afirmà que els guàrdies civils tenen un protocol d’actuació i els ciutadans
poden dirigir se a ells indistintament en una llengua o una altra oficials i també afirmà
que en cas de no saber ne, si el ciutadà vol continuar parlant en valencià, es demana la
intervenció d’un altre guàrdia civil que el parle, o, fins i tot, la d’un policia local, nacional
o auton mic .
anmatei , cal dir que aquestes són situacions en qu nosaltres estem en desavantatge
situacions corresponents al punt A. . . , i, sobretot si estem sols i no tenim testimonis,
és leg tim priorit ar la nostra seguretat. n qualsevol cas, si es produei una vulneració
dels nostres drets o patim un tractament inadequat o discriminatori, hem de denunciar

i

o, si és un cas molt greu,

n qualsevol cas, si es dóna una situació de prepot ncia i d amenaces cap a la vostra
persona per part d alguns agents de l autoritat per aquesta q estió de la llengua, és
recomanable que, independentment del que eu en aquells moments, ho notifiqueu
posteriorment a alguna de les entitats que de ensen la llengua, entre les quals
evidentment hi ha la lata orma per la lengua, per tal que em p blica la den ncia
d aquesta situació que heu patit.
al dir que el gener del
la eneralitat va er p blic un esborran d’avantpro ecte
de llei d ocupació p blica en qu s’e plicitava el requisit dels uncionaris de nova
incorporació a la eneralitat alenciana de saber valencià. Aquest requisit pretenia
garantir els drets dels ciutadans de poder se adre ar se a la eneralitat en valencià i de
ser correspostos en aquesta llengua.

Què faig si...

...en converses, tot i voler parlar valencià, tinc dubtes de com actuar?

A7. Sóc professor i un alumne del programa
Erasmus o d’algun altre programa d’intercanvi
universitari em demana que faça les classes en
castellà

l pro essor pot er servir diversos arguments, per és important que a a entendre que
no canviarà l idioma de doc ncia per un cas particular i que, en temps lectiu, no entre en
discussions alienes a la mat ria que ensen a.

eneralment, quan un estudiant estranger demana que es acen les classes en castellà
no és per bel ligerància vers la llengua i cultura dels valencians, sinó, sobretot, per
una alta de conei ement de la realitat ling stica del a s alencià no imputable a
l estudiant, sinó més aviat a les institucions p bliques, que no comuniquen ni in ormen
de l s de la nostra llengua en l ensen ament universitari.
al tindre també present que, molt sovint, no és el matei estudiant de l rasmus
qui plante a la q estió de la no comprensió, sinó algun aut cton que, per raons
ideol giques, pretén utilit ar l alumne d rasmus per tal de er canviar la llengua
a utilit ar en classe. n aquest cas, és recomanable que us adreceu directament a
l estudiant de l rasmus per a e plicar li els vostres raonaments. Segurament,
en moltes ocasions us endureu alguna grata sorpresa respecte a la seua comprensió.
er tant, si ens trobem en aquesta situació, pot ser
aconsellable tindre una trobada privada amb l estudiant
o estudiants en l idioma que calga i si pot ser el més
pr im a l a ectat per tal de solucionar els problemes de
comunicació, sense implicar tota la classe. No s ha d entrar
en debats aliens a l assignatura que s impartei a l aula.
al que l estudiant nouvingut entenga que el valencià
és una llengua d s normal en l ensen ament i que la
legislació empara el dret dels pro essors i dels alumnes
a emprar la. Ai doncs, no canviarem la llengua en qu
s impartei l assignatura per uns casos particulars i en
detriment dels drets dels altres estudiants.
ot i ai , cal mostrar empatia envers l estudiant
nouvingut i comunicar li els recursos de qu pot disposar
per resoldre l a er bibliografia en altres idiomes,
cursos d aprenentatge del valencià, tutories, parelles
ling stiques, etc. Si l estudiant és parlant d alguna
llengua romànica, li podem assen alar que el valencià
és una llengua àcilment comprensible en els registres
ormals i que la universitat disposa de totes les eines
per entendre la i aprendre la.

Si l estudiant es tanca i, malgrat tot, e igei que les classes siguen en castellà, se li pot
recordar que l ob ectiu dels programes d intercanvi no és només el de cursar estudis a
una altra universitat, sinó també el d un aprenentatge que va més enllà del conei ement
estricte de les assignatures en curs, per e emple, ormar se com a persona i descobrir
unes altres cultures i maneres de uncionar i d entendre el món. Negar el valencià és
tancar se a la societat que l acull i desaprofitar una de les grans oportunitats d un
programa d intercanvi. Aquesta llengua orma part indissoluble del territori de l entorn,
que ustament és l escollit per l estudiant per a viure aquesta e peri ncia. ot i ai , en la
ma or part de les universitats valencianes, la matei a assignatura podrà cursar se també
en castellà en algun altre horari. l et que a algun estudiant en concret li convinga més
un o altre horari no pot ser mai motiu suficient per a modificar l idioma de doc ncia de
tot un grup.

Què faig si...?

...trobe mancances en l'ús del valencià en diversos àmbits i serveis?

Dèficits en la presència
del valencià en diversos
àmbits i serveis, i com
reclamar-los

B1. M’arriba molta publicitat a la bústia o al
correu electrònic sobre serveis o productes
només en castellà. Què hi puc fer?

ser sensibles a les opinions i pre er ncies dels consumidors. En cas de publicitat amb
sobres de ranqueig a destinació podem apro tar els seus mateixos sobres i segells per a
explicar les nostres raons, o també podem optar per enviar un correu electrònic o fer una
telefonada a l’empresa.
Si es tracta de publicitat institucional d’alguna administració pública, podem exigir-los que,
d’acord amb la llei i atés que és llengua o cial i pr pia, ens l’envien en valencià.

B.1.1. Publicitat a la bústia
Al País Valencià la Llei 1/2011, de 22 de
març, de la Generalitat, per la qual s’aprova
l’Estatut dels Consumidors i Usuaris
de la Comunitat Valenciana, diu: «La
Generalitat fomentarà l’ús del valencià en
les relacions d’empreses i professionals
amb els consumidors. Amb aquesta
nalitat adoptarà mesures perqu les
condicions generals dels contractes i les
ofertes comercials es faciliten també en
valencià, especialment les relatives a servicis
bàsics» (article 8). Malgrat que es diu que
s’adoptaran mesures, no hi ha cap llei que regule
aquesta declaració de bones intencions i no hi ha
cap llei que obligue les empreses a fer publicitat
en valencià.
Tot i això, però, sempre podem presentar una
queixa personal a l’empresa o retornar-los la
publicitat explicant-los per quines raons ho
fem. Se suposa que les empreses fan publicitat
per a arribar als possibles clients i haurien de

B.1.2. Publicitat a l’ordinador, telèfon mòbil, tauletes o altres formats
digitals
En el cas de la publicitat que ens arriba a través del correu
electrònic, les xarxes socials o en altres formats digitals, la
legislació no és clara i no hi ha consens sobre si aquesta
publicitat es pot considerar una oferta comercial o una
invitació a comprar. Per tant, no és clar que es puga
considerar una vulneració dels drets del consumidor
segons la legislació actual. Ara bé, sempre ens podem
queixar a l’empresa o demanar que ens donen de
baixa del seu servei de publicitat ns que no ens
envien la publicitat almenys en valencià. També
els podem recordar la orta pres ncia del valencià
en l’àmbit d’Internet i que vendre al País Valencià
o als territoris de parla compartida sense emprar
el valencià és una mala política comercial i una
falta de respecte envers els drets lingüístics dels
consumidors.

Què faig si...

...trobe mancances en l'ús del valencià en diversos àmbits i serveis?

B2. Disposem d’oferta de telèfons mòbils
intel·ligents i tauletes tàctils en valencià?
Puc demanar els serveis en valencià a la meua
operadora?

B3. Les cartes i els menús d’un restaurant han
de ser en valencià?

ctualment, els tel ons m bils intel ligents (smartphones) que incorporen l’opció de
con guració i navegació en valencià o català com segurament gurarà en el dispositiu
ja són majoria. De manera progressiva, els grans fabricants l’han anat introduint en els
seus dispositius pple, Sony, Samsung, , ua ei, icroso umia, lac berry, i molts
altres, com també el sistema operatiu Firefox. No obstant això, encara hi ha dispositius
que no duen incorporada per defecte l’opció del valencià; per això, cal informar-se de
les prestacions lingüístiques del dispositiu abans d’adquirir-lo, i, sobretot, activar l’opció
«català» en el menú d’opcions lingüístiques.
En altres aparells tecnol gics com ara les tauletes tàctils (en angl s, tablet) també hi ha
diversos fabricants com Apple, Sony o Samsung que inclouen el valencià. Tot i així, no hi ha
tanta o erta com en els tel ons intel ligents per tant, caldrà posar atenció a les prestacions
lingüístiques que ofereix cada aparell.
Pel que fa a les operadores de telefonia (Movistar, Orange, Vodafone, entre d’altres) convé
que els exigim la pres ncia de la nostra llengua en tots els serveis que ens proporcionen,
com ara les factures i les comunicacions. Cal recordar que sempre ens podem adreçar a
l’operadora en valencià i que mai ens poden exigir o demanar que canviem d’idioma, la
Llei 1/2011, de 22 de març, a l’article 8, diu: «1. Els consumidors tenen dret a utilitzar
qualsevol de les llengües o cials de la Comunitat Valenciana , canviar de llengua
seria renunciar als nostres drets. En cas que l’empresa ens negue l’atenció
per parlar-los valencià, podem adreçar una queixa, per internet al web de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (Àrea
de Consum) o presencialment, en els serveis territorials de Comerç i Consum
d’aqueixa Conselleria, en l o cina municipal d in ormació al consumidor del
vostre municipi (OMIC) o bé en les associacions de consumidors.
’altra banda, totes les comunicacions i noti cacions escrites i les actures
podem demanar que ens les facen en valencià. Tot això també és
aplicable a la tele onia xa i, per tant, a les diverses companyies que hi
operen. I en cas que hi haja algun incompliment, el podem comunicar a
l’ cina del Consumidor.

Al País Valencià, com hem esmentat en el punt anterior, els valencians tenim dret a utilitzar
la nostra llengua, la Llei 1/2011, de 22 març, ens ho garanteix, però no hi ha cap llei que
obligue els restaurants o bars a tindre la carta o el menú com a mínim en valencià. Ara bé,
com a clients que som, podem demanar si tenen la carta en valencià i, en cas negatiu, dir
que ens agradaria disposar d’una carta o llista de preus en la nostra llengua. Si estem en un
restaurant i anem en grup, la reclamació encara serà més e cient de manera que si cal
podem abandonar l’establiment, sense estrid ncies, ni males maneres, per deixant ben
clar per quin motiu ho fem.
Encara que és preferible expressar inicialment la nostra queixa o si més no la preocupació a
l’empresa a ectada, podem er servir d’altres camins que poden ser també prou e cients
uscar l’adre a, el tel on, el correu electr nic o el per l a les xarxes socials de
l’empresa i fer la queixa posteriorment. És sempre important fer la comparança
amb unes altres empreses del sector, o ns i tot altres establiments de la mateixa
empresa, fent veure que l'empresa tal i tal, o l'establiment tal i tal, sí que atén en
valencià, mentre que vostés no ho an. a mateixa compet ncia entre empreses per
a aconseguir clientela pot jugar així a favor vostre.
-Fer la reclamació mitjançant una entitat que treballe per la llengua (vegeu les
pàgines 44 i 45).
-Fer una reclamació a la Direcció de Política Lingüística (vegeu les
pàgines 44 i 45).
El fet d’exigir que es respecten els nostres drets lingüístics no ens hauria
d’incomodar. osaltres en cap moment estem creant un con icte
reclamem els nostres drets legítims i que s’acomplisca la llei. Si ens
passa aix és perqu la orta repressió que s’ha exercit sobre tots
els aspectes relacionats amb la nostra llengua i la nostra identitat
ha arribat a a ectar la nostra autoestima, ns al punt que, tot i ser
les víctimes d’aquesta situació, sentim que estem generant un
con icte quan reclamem els nostres drets legítims.
Cal dir que, encara que nosaltres siguem conscients d’això,
ens podem trobar en situacions en qu les persones que ens
acompanyen, en comptes de fer-nos costat en la nostra reclamació,
se’n desentenguen o, ns i tot, es posicionen en contra nostra. ix ,
efectivament, ens pot fer sentir molt incòmodes, i potser en aquest
cas paga la pena d’optar per fer la reclamació en un altre moment,
per alguna de les vies que hem esmentat més amunt.

Què faig si...

...trobe mancances en l'ús del valencià en diversos àmbits i serveis?

B4. La retolació de les estacions de tren,
autobusos, vaixells o aeroports ha de ser en
valencià?

B5. A l’hora de comprar una traducció d’un
llibre o una versió d’una pel·lícula en valencià
sempre l’he de demanar a la botiga; mai no els
tenen a la vista. Què hi puc fer?

Sí. Així ho preveu el Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, que diu, en l’article primer:
"Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les estacions
ferroviàries i d'autobusos, els ports comercials, els de refugi i els esportius, de les dependències
i els serveis d'interés públic que depenen de la Generalitat Valenciana, de les entitats locals
radicades a la Comunitat Valenciana i dels serveis que aquestes gestionen per concessió, a més
de la retolació també en castellà quan pertocar."

n cas d’incompliment, podem ormular la quei a davant la matei a administració o del
S ndic de reuges.
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ot i que cada vegada hi ha més pres ncia visual del valencià a les llibreries, és cert que
sovint costa trobar els llibres en valencià en primer terme. En aquests casos, podem queixarnos a l’establiment o optar per consumir en aquells establiments que prioritzen els llibres i
altres productes culturals en la nostra llengua.
La majoria de grans establiments comercials no tenen gaire en compte els llibres i els
productes culturals en valencià: si tenen establiments a tot l’Estat, prioritzen clarament
els productes en castellà. Ara bé, hi ha alternatives com la xarxa de llibreries i establiments
culturals de proximitat, on normalment tenen més pres ncia els llibres i productes culturals
en valencià. Cal prioritzar consumir en els establiments que respecten la nostra llengua.
Alternativament, podem expressar la nostra queixa a l’editorial o a l’establiment en cas
que, en les mateixes
condicions, el preu
de la versió catalana
siga superior a la
castellana. Convé
fer la reclamació per
escrit, mantenint la
cordialitat i sense
atribuir la culpa de
l’evident discriminació
a la persona que ens
atén.

Què faig si...

...trobe mancances en l'ús del valencià en diversos àmbits i serveis?

B6. Em puc queixar perquè el cinema o els
productes audiovisuals (un DVD, per exemple)
no estiguen en valencià?

B8. La publicitat dels productes i serveis ha de
ser en valencià?

Ens podem queixar com a m tode de pressió a les exhibidores, productores, distribu dores
i administracions, però no hi ha cap reglamentació que determine que el cinema haja
de ser en valencià. Per tant, podem expressar el nostre malestar respecte d’aquest tema,
preguntant educadament a la persona que ens atén i mostrant sorpresa per la manca
de consideració que això suposa. I això ho farem sense alterar-nos ni esperar cap solució
immediata del nostre interlocutor.

B7. Els rètols de les botigues han d’estar en
valencià?
Al País Valencià, malgrat que no hi haja una legislació que ho exigisca, també ens podem
queixar a l’empresa i demanar que els cartells de l’establiment siguen també en valencià.
Es pot argumentar que cal fer servir el valencià sobretot per raons comercials i de màxima
qualitat en l’atenció al client i que no utilitzar-lo en el mercat on és parlat és fer prevaldre les
qüestions ideològiques per damunt del tracte normal i responsable cap al client.
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Si l’administració local així ho ha establert, també cal fer en valencià la publicitat a la
via pública. Aquesta reglamentació es desprén de l’article 33 de la Llei 4/1983 d'ús i
ensenyament del valencià, que estableix que la Generalitat Valenciana i els ens locals han
d’afavorir, estimular i fomentar l’ús del valencià en les activitats econòmiques i recreatives,
sobretot a la via pública.
L’administració de l’Estat també ha d’utilitzar el valencià en la publicitat quan oferisca els
seus serveis als nostres territoris.
En els casos descrits anteriorment, si falta el valencià es pot fer una reclamació als
organismes indicats a les pàgines 44 i 45. Ara bé, se suposa que les empreses que es
publiciten ho an perqu volen vendre els comentaris dels consumidors o clients poden
tindre un efecte transformador en les polítiques lingüístiques de les empreses.
Com ja hem esmentat,
és important comparar
la situació lingüística
d'aquell establiment
amb la d'altres de la
mateixa especialitat
situats a la població que
sí que estan plenament
normalitzats, i fer-los
entendre que pot ser
un element que us
decidisca, a vosaltres
i a molta més gent,
a escollir-ne un i no
l'altre.
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Què faig si...

...trobe mancances en l'ús del valencià en diversos àmbits i serveis?

B9. Estic dubtant entre dos productes, un
d’una empresa valenciana o de la resta del
domini lingüístic que no etiqueta en valencià,
i un altre d’una empresa de fora però que sí que
ho fa en valencià. Quin hauria de comprar si la
qualitat i el preu són els mateixos?

B10. Els productes valencians amb
denominació d’origen o de qualitat, com vins,
caves, formatges, arrossos, olis, taronges,
etc., han d’estar etiquetats en valencià?
Els puc denunciar si no ho estan?

Malgrat que el producte estiga fabricat al País Valencià o en la resta de territoris de parla
catalana, i o el capital de l’empresa siga del nostre país, el d cit que implica el et de no
usar el valencià en l’etiquetatge del producte a casa nostra (i especialment si és d’àmplia
distribució) és una actitud totalment discriminatòria amb l’entorn cultural, lingüístic i
amb la dignitat del consumidor. Creiem que és preferible, i molt més útil i coherent per
a la normalització de la nostra llengua, comprar abans un producte etiquetat en català
encara que no es fabrique ací, que no un altre fabricat ací però que no ens respecta com a
consumidors amb els mateixos drets que els altres.
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Una altra vegada, no; la llei no els ho exigeix. Ens podem posar en contacte amb l’empresa
per a suggerir los que hi ha un sector de la població que se sentiria més identi cat amb
aquests productes (i potser en compraria més) si estigueren etiquetats en valencià.
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Què faig si...?

...em manquen arguments per explicar la situació del valencià?

Dades sobre el català i
arguments sobre la seua
importància

C1. On es parla el català i quin reconeixement
oficial té?
Es parla en un territori de vora .
m repartit en quatre estats Espanya, ran a,
Andorra i Itàlia. Es parla, doncs, a Catalunya (sota
administració de la Generalitat), en la major
a
orr
part dels municipis del País Valencià, a les Illes
And
alears, a la ran a ( ragó), al Carxe ( rcia),
a Andorra, a la Catalunya del Nord (França) i
a l’Alguer (Sardenya, Itàlia). També parlen el
català uns quinze mil gitanos escampats per
tot França, uns cent mil catalanoparlants
nya
a
talu
anj
a
r
C
F
residents a adrid, i els emigrants o lls
La
d’emigrants valencianoparlants a altres
pa sos, especialment a m rica.
l’Argentina mateix es calcula que hi ha,
aproximadament, 195.000 persones
que parlen català.
En l’àmbit legal, és l’única llengua
o cial a ndorra. la Catalunya
sota administració de la Generalitat
comparteix amb l’occità aranès,
tal com se l’anomena localment ,
o cialitat amb el castellà (per
bé que el català i l’occità tenen
també consideració de llengua
e
arx
pròpia). Al País Valencià i a les El C
lles alears també comparteix
o cialitat amb el castellà.
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C2. El català és una llengua minoritària?
No. Si apleguem totes les llengües que es parlen a Europa, el català se situaria en el grup
de les més parlades. En re er ncia al territori on és o cial és la novena llengua de la Unió
Europea i la catorzena pel que fa al nombre absolut de parlants. Té, per tant, un nombre
superior o similar de parlants al de llengües europees com el grec, l’hongar s, el txec, el
suec, l’eslovac, el danés, el nés, el lituà, el letó, l’eslové, l’estonià, el maltés, el
búlgar, el noruec o l’islandés. A més, cal no oblidar que el català és l'única
llengua o cial de l estat d ndorra, present a les institucions internacionals
i a la mateixa ONU.

nci

ale

sV
Paí

nya
alu
Cat rd)
( no

A la resta de territoris, el català té una feble condició legal o, directament, cap tipus de
reconeixement o cial. la ran a, els parlants tenen garantit el dret d’usar lo en tots els
àmbits de la vida, per la Llei de Llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó, però
no té reconeguda la categoria d’o cial. la Catalunya del ord té reconeixement legal en
algunes institucions locals i departamentals (Ajuntament de Perpinyà i Consell General dels
Pirineus Orientals) i a l’Alguer és reconeguda com a llengua regional. Al Carxe (Múrcia) no té
cap tipus de protecció legal.

Actualment, més que llengües minoritàries, es fa servir el terme llengües
minoritzades dins del context d’un estat o d’una entitat administrativa,
perqu no es tracta tant de si tenen pocs o molts parlants, sinó de si tenen
o no un estat que els done suport i les promoga. Amb aquesta distinció
terminol gica s’evita la incongru ncia i la discriminació que resulta de
descriure el català com a «minoritari», amb milions de parlants, enfront
d’altres llengües amb potencial humà similar o, més greu encara, per
comparació a idiomes com el maltés, que en té uns pocs centenars de
milers, per que no seria considerat minoritari perqu té un estat al
darrere.
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Què faig si...

...em manquen arguments per explicar la situació del valencià?

C3. Quina importància té el català dins el
context mundial? Amb quines llengües es pot
comparar?

situacions en qu l’interlocutor està disposat a tindre una conversa o una discussió oberta
i respectuosa; tanmateix, amb qui només pretén fer un atac o mostrar el seu menyspreu
envers nosaltres i la nostra llengua, convé estalviar-se l’esforç.

De les aproximadament 6.000 llengües que es parlen al món, el català se situa entre les
cent llengües més parlades, entre la posició setanta i noranta segons les diverses fonts. A
més, és la catorzena llengua de la Unió Europea en nombre de parlants i la novena segons
la població resident en el seu domini lingüístic. Té més parlants que l’eslovac, el danés, el
nés, l’eslové, el lituà o el letó, i un volum similar al suec, el b lgar o el txec, tots idiomes
o cials de la Unió Europea. El català, per demogra a, estatus urídic, pres ncia en els
mitjans de comunicació, situació sociolingüística, vitalitat literària i equipament lingüístic,
no es pot comparar amb cap de les llengües anomenades minoritàries. La situació del
català cal comparar-la amb les llengües esmentades en el paràgraf anterior, que tenen
un ple reconeixement dins el país i en els estaments europeus i internacionals. En aquest
sentit, el català, en relació a les llengües comparables, és l’única excepció pel que fa a la
falta de reconeixement legal en un país democràtic desenvolupat. A més, en relació a les
vint i quatre llengües o cials de la Unió Europea, el català ha estat en alguns aspectes
pionera va ser de les primeres llengües vernacles utilitzades per a er ci ncia i loso a,
a tindre un sistema estandarditzat des de l’edat mitjana, a confeccionar diccionaris i
manuals (bilingües, de cuina, eròtics), etc. Per altra banda, és un idioma plenament
codi cat i normativitzat amb un consens acad mic total i, al contrari que en
d’altres llengües, no hi ha grans di er ncies dialectals. El català compta amb
textos escrits i literaris des del segle xii i, actualment, hi ha més de 2.000
autors literaris que hi escriuen i cada any es publiquen més de 12.000
títols. ambé és la vint i dosena llengua més tradu da del món i ocupa la
vint-i-sisena posició en volum de traduccions d’altres llengües. Els seus
recursos lingüístics i estudis sobre gramàtica, lexicogra a, dialectologia,
terminologia, història de la llengua i onomàstica són comparables,
i en alguns casos superiors, als de les grans llengües romàniques.
En l’àmbit de les noves tecnologies i Internet també és una
llengua molt activa: sis dels deu webs més visitats del món
tenen versió en català la i ipedia Viquip dia com s’escriu en
català és entre les vint primeres en nombre d’articles de les
7 xarxes socials més utilitzades a l’Estat Espanyol ja disposen
de versió en català; és la dinovena llengua més utilitzada a
Twitter i els principals sistemes operatius l’incorporen per
de ecte. més, els principals abricants mundials de tel ons
m bils intel ligents, com ara pple, Samsung, Sony, C, ,
etc., permeten con gurar els seus dispositius en la nostra
llengua. Paga la pena utilitzar aquestes dades objectives en
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C4. El valencià i el català són la mateixa
llengua?
Evidentment que sí. En l’àmbit popular, valencià, mallorquí, eivissenc, tortosí, alguerés,
fragatí, rossellonés, etc., són denominacions usades tradicionalment en els diversos
territoris un et a avorit per les di cultats hist riques que ha tingut la llengua catalana
per a construir un espai de comunicació normal, però sense que aquesta multiplicitat de
denominacions no ha a signi cat mai la negació d’una llengua comuna. a comunitat
cientí ca internacional en ple, incloent hi, evidentment, l’ cad mia Valenciana de
la Llengua i l’Institut d’Estudis Catalans, reconeixen sense cap reserva la unitat de la
llengua. a de nició del valencià al iccionari ormatiu Valencià, elaborat per l’ cad mia
Valenciana de la Llengua, estableix clarament la unitat lingüística: «llengua romànica
parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament
francès dels Pirineus Orientals, el Principat d’Andorra, la franja oriental d’Aragó i la ciutat
sarda de l’Alguer, llocs on rep el nom de català».
En l’àmbit jurídic, català i valencià són dues denominacions legals
per a designar una mateixa llengua, utilitzades en els estatuts
d’autonomia, tal com han proclamat un nombre elevat de
sent ncies dels tribunals espanyols. a diversitat de noms
per designar una llengua no és un fet estrany i també es
produeix en altres llengües castellà i espanyol amenc,
holand s i neerland s romanés i moldau serb, croat i
serbocroat, etc.
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C5. Quanta gent parla, entén i escriu en català?

no s’ha parlat mai valencià. També l’Estat francés, mitjançant l’ús del poder mediàtic i
governamental, especialment durant el segle xx, ha fomentat la baixa autoestima dels
catalanoparlants i ha aconseguit, sovint, que els mateixos parlants deixaren de fer servir
la seua llengua, en entendre-la com a sinònim de manca de modernitat o senyal de mala
educació, per afavorir, així, la llengua imposada. El procés de substitució lingüística, que es
pretén normal i espontani, amaga unes polítiques reals de discriminació, de desprestigi i
de generació d’autoodi. lguns han arribat als extrems de tergiversar la hist ria i usti car
la discriminació del català, tot amagant la imposició d’altres llengües dominants i a rmant
que el castellà i el francés s’han expandit pels territoris de parla catalana purament per
processos espontanis, o bé manifestant que aquestes llengües ja es parlaven aquí des de
fa molts segles. Evidentment, això és fals; les llengües no s’imposen «espontàniament» en
cap territori ni desapareixen per cap mena de «lliure elecció» dels seus parlants. Quan això
passa, quan una llengua s’imposa en un territori que en tenia una altra, sempre hi ha raons
polítiques, econòmiques i, sovint, militars al darrere.

Les darreres estimacions sobre el nombre total de parlants del català estableixen que ha
superat els 10 milions de parlants en els darrers anys. Proporcionalment, declara saber
parlar català el 72,5 % de la població d’arreu del domini lingüístic. En el conjunt del domini
lingüístic de la llengua catalana viuen gairebé 14 milions de persones i més de 12 milions
l’entenen (més del
de la població). Pel que a a la compet ncia escrita, més de
milions de persones declaren saber-la escriure. Més informació a l’apartat D1.

C6. El valencià està o ha estat discriminat?
El valencià ha estat una llengua fortament discriminada i avui en dia encara pateix una
situació an mala respecte a les llengües d’una demogra a similar. ant l’Estat ranc s
com l’espanyol han dut a terme polítiques de repressió i extermini vers la llengua catalana,
actuant ns i tot amb m todes dràstics de maltractaments ísics i psíquics sobre les
persones. La persecució i repressió del valencià ha estat una constant en els darrers
segles, però es va veure agreujada particularment durant diferents períodes del segle xx,
sobretot durant l’ poca ranquista, en qu el valencià va ser legalment prohibit, amb la
consegüent disminució de l’ús social de la llengua en l’àmbit públic i privat. Encara, avui en
dia, la legislació i les polítiques estatals discriminen i menyspreen els drets lingüístics dels
valencianoparlants. a mateixa Constitució espanyola només reconeix com a llengua o cial
de l’Estat el castellà i ni esmenta el nom de la resta de llengües. A més, estableix el deure de
tots els ciutadans de con ixer el castellà, per no les altres llengües en els seus respectius
territoris històrics. Actualment, als territoris de parla catalana sota sobirania espanyola, hi
ha més de 500 disposicions que imposen l’ús exclusiu del castellà i discriminen la llengua
pròpia, el valencià. La situació de discriminació que pateixen els catalanoparlants també
és ben present a l’Estat ranc s, on ns a poc ni tan sols es reconeixia l’exist ncia d’altres
llengües di erents de la rancesa a la Constitució. ctualment, l’Estat ranc s acaba d’aprovar
una rati cació parcial de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, per a
ha assenyalat que aquesta rati cació no obligarà les administracions a prendre mesures per
garantir els drets dels parlants d’aquestes llengües, atés que l’Estat no està obligat a utilitzar
les «llengües regionals» en les relacions amb la ciutadania.
En el cas del País Valencià convé destacar l’estrat gia de marginació que ha pres la orma
del secessionisme, sota la al làcia de l exist ncia d una llengua di erent de la resta de
territoris de parla catalana. A més, s’ha optat per intentar esquinçar les comarques de
predomini lingüístic valencianoparlant amb un informació falsa, com que a Alacant
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C7. El castellà ha estat mai imposat al País
Valencià?

C8. Què fan i com funcionen les altres llengües
comparables al valencià pel que fa al nombre
de parlants o la situació política dins d’un Estat
plurilingüe?

Sí, i amb m todes sovint especialment violents, incloent hi el maltractament psíquic i
ísic de les persones, m todes que han estat particularment incisius a les escoles, amb els
xiquets, i també en el context amiliar d’aquests. questa imposició plani cada ha estat
especialment evident en determinats períodes, sobretot a la primeria i a mitjan segle xx.
ctualment, els principals rgans de l’estat i malauradament també les administracions
autonòmiques i moltes de les municipals, emparats per una legislació i un poder polític
sempre favorables a la castellanització, encara continuen donant suport clarament al
castellà en perjudici del valencià. Vegeu-ne més informació en el punt anterior (C6).
e et, encara avui en dia es continuen registrant casos i den ncies d exig ncies, amb tota
mena de coaccions de canvi de llengua, per tal que una persona que utilitza el valencià es
veja obligada a canviar al castellà.
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questes llengües tenen, en tots els pa sos democràtics sense excepció, un reconeixement
plenament o cial en l’Estat on es troben, de manera que tant internament com en la
projecció del país la llengua està plenament reconeguda i tractada amb igualtat respecte
de les altres de l’Estat. A més, dins la Unió Europea, totes les llengües comparables al
valencià són llengües o cials de les institucions europees. El valencià, doncs, és l’ nica
excepció. La resta de llengües comparables al valencià són plenament reconegudes en
tots els usos de la vida quotidiana dels seus parlants: publicitat, etiquetatge de productes,
mitjans de comunicació, justícia, disponibilitat lingüística, etc. Tret del nostre cas, en la
resta de pa sos de la Unió Europea amb més d’una llengua pr pia amb una quantitat tan
signi cativa de parlants s’aplica el plurilingüisme d’estat i el monolingüisme territorial
segons la llengua pr pia ( lgica, inlàndia,
Dinamarca, etc.). Només fora dels contextos
dels pa sos democràtics trobem llengües
comparables a la nostra que estan en la
mateixa situació.
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Què faig si... vull millorar
la situació del valencià
però em preocupen algunes
situacions?

D1. Tant si sóc al País Valencià, a Catalunya,
com a les Illes, a l’Alguer, a la Catalunya del
Nord, a Andorra o a la Franja, em puc adreçar a
tothom en valencià?
Evidentment, sí que ens hi podem adreçar. No només ens hi podem adreçar en valencià
sinó que fer-ho és una mostra de respecte per la gent d’aquestes terres. Arreu dels territoris
hi ha moltes persones que volen conservar la seua identitat, pel que fa a la cultura i
la llengua pròpia del territori, i que valoren positivament que se’ls adrecen en català.
Certament, si no ens entenen, podem recórrer a les propostes fetes a l’apartat A, sense
oblidar que més enllà del País Valencià, Catalunya, ndorra i les lles alears,
la protecció de la nostra llengua és menor. A certs territoris ens pot
sobtar el nivell de coneixement del català, perqu no
es veu re ectit en el paisatge de la retolació p blica
d’aquell lloc. Així, per exemple, a la Franja el català té
una pres ncia escrita residual, per , al mateix temps,
és un dels territoris on més es parla aquesta llengua.
En aquest cas el nom no fa la cosa. A l’Alguer, el català
és força comprés (sobretot al nucli històric), encara
que no sempre es parle. A més, la predisposició i
receptivitat per a sentir català és molt alta en aquesta
ciutat de l’illa de Sardenya. Cal destacar que, tal com
al País Valencià la forma més utilitzada i normal per
a designar la llengua catalana és llengua valenciana,
idioma valencià o valencià, i són denominacions
sinònimes de català que no han de suposar cap
problema a ningú, a l’Alguer, la forma més inequívoca
és alguerés. La majoria d’algueresos són conscients
de la unitat de la llengua però han passat molts anys
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sense contacte amb la resta del domini
lingüístic, fet que els va generar una
sensació de genu nitat en una illa on
són l’única població catalanoparlant.
Finalment, a la Catalunya del Nord ens
podem trobar que hi ha bona part de la
població que no té una u desa su cient
per a parlar català o té vergonya de
parlar-lo. Tot i que sovint sí que tenen un
coneixement su cient per a entendre una
conversa, cal, això sí, parlar a poc a poc
i evitar els castellanismes. En general, el
català a la Catalunya del Nord té una bona
receptivitat; ens podem trobar situacions
en qu no ens entenguen, per di ícilment
trobarem actituds hostils a la llengua que
compartim. Algunes vegades, però, ens
pot passar que parlant-los en català
ens contesten en castellà. En aquests
casos, recomanem no recórrer
a aquesta llengua i continuar
parlant català, i si no ens podem
fer entendre recórrer a altres
llengües. És molt important
deixar clar que el valencià és
un dels noms de la llengua
que compartim i que és la
llengua útil per comunicarnos amb els altres ciutadans
de les terres de parla catalana.

Percentatge de coneixement del català
als territoris de parla catalana
Territori

L’entén

El sap parlar

País Valencià(1)*

77,6%

56,4%

Catalunya

94,6%

80,4%

lles alears(3)

96,8%

80,5%

(2)

Catalunya Nord(4) 61%

35,4%

Andorra

8,9 punts 8,1 punts

La Franja(6)

94,1%

80,2%

L’Alguer

88,2%

50,5%

(5)

(7)

Font:
(1) Coneixement i ús del valencià. Enquesta 2015. Són
dades de les zones de domini lingüístic català
* S’han sumat els percentatges de les variables
astant bé i Per ectament .
(2) Enquesta d’usos lingüístics a Catalunya 2013.
( ) Enquesta d’usos lingüístics de les lles alears
.
(4) Enquesta d’usos lingüístics a la Catalunya del
Nord 2015.
(5) Coneixements i usos lingüístics de la població
d’Andorra. Situació actual i evolució (1995-2014). La
valoració de l’estudi no és en percentatges. La xifra
surt de la mitjana en consideració de coneixement
de la llengua de cada enquestat (0= gens i 10=
perfectament). Les darreres dades expressades en
percentatge (Enquesta d’usos lingüístics a Andorra,
2004) indicaren que un 96,0 % de la població resident
a Andorra entenia el català i un 78,9 % el sabia parlar.
(6) Enquesta d’usos lingüístics de la població (EULP)
2014.
(7) IV Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris
de Parla Catalana. Dades anticipades de l’Enquesta
d’usos lingüístics a l’Alguer 2015.
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D2. Què puc fer jo per millorar
l’ús de la llengua?

en la legislació legal. Si l’administració incompleix les seues obligacions, podem fer una
queixa al Síndic de Greuges o a la Direcció de Política Lingüística i, si hem patit algun tipus
de vexació física i psíquica, posar una denúncia als jutjats corresponents i/o demanar
assessorament a alguna entitat que defense els drets lingüístics i el valencià.

Podem dur a terme nombroses accions en diferents àmbits, que, a banda de contribuir a
millorar la situació de la nostra llengua, ens poden fer sentir més bé amb nosaltres mateixos
i millorar la nostra autoestima lingüística:
• En primer lloc, i el més important, parlar i escriure en valencià en totes les oportunitats
possibles com a mínim, ns que no ens demanen explícitament i amb educació d’utilitzar
una altra llengua. Només que tots els valencianoparlants mantinguérem la nostra llengua,
al carrer i a tot arreu se sentiria molt més parlar valencià. Si no sabeu escriure en valencià no
passa res, intenteu-ho encara que feu faltes. Tot és començar!

• Si dirigim una empresa o institució o hi tenim capacitat de decisió, procurar que tot es
faça, com a mínim, en valencià. Molts de nosaltres ocupem, en un aspecte o un altre de la
nostra vida, càrrecs de responsabilitat, que poden servir com a model i exemple a altres
ciutadans (àmbit polític, empresaris, mestres, professors, periodistes, comunicadors, pares,
etc.). Cal, doncs, que el nostre model de comunicació siga d’alta delitat lingüística. Un
model segur i que es mostra normal, còmode i sense complexos és el que s’encomana i es
tendeix a imitar. Fer que el valencià siga útil i necessari és la clau per a la seua normalització
i superviv ncia.

• Consumir productes i serveis que incorporen el valencià (productes etiquetats en valencià,
establiments retolats i amb atenció oral i escrita en la nostra llengua, productes tecnològics
tauletes, tel ons m bils intel ligents, llibres electr nics, ordinadors, etc. , llibres, cinema,
jocs i joguines, programes informàtics, navegadors a Internet, etc.) i, sempre que siga
possible, deixar clar que és per aquest motiu que hem triat l’establiment o el producte.
• Exigir l’acompliment dels nostres drets lingüístics i requerir el valencià en
els serveis que rebem de les empreses. Si no ho acompleixen, fer queixes
i, si cal, ns i tot reclamacions o cials quan ens sentim discriminats.
• Utilitzar sempre el valencià en les relacions orals i escrites amb
l’administració pública, inclosa l’administració central de l’Estat
radicada al País Valencià i als altres territoris on compartim
la mateixa llengua. Convé adreçar-se en valencià a
uncionaris, agents de policia, utges i scals, i no
renunciar als nostres drets lingüístics reconeguts
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D3. Sovint m’argumenten que al País Valencià
es parlen dues llengües i que les dues són
pròpies dels valencians. És això cert?

Declaració universal dels drets lingüístics, iniciativa impulsada pel PEN Club Internacional
i amb el suport de la UNESCO, s’estableix que «la denominació de llengua pròpia d’un
territori a re er ncia a l’idioma de la comunitat hist ricament establerta en aquest espai .
e tota manera, en el context dels pa sos del nostre voltant, el concepte de llengua pròpia
normalment s’expressa com a llengua nacional.

No, a casa nostra no és que hi haja dues llengües, n’hi ha moltes més i totes són pròpies
dels ciutadans. Tot i això, des del punt de vista legal només el valencià té la consideració de
llengua pròpia. Ara bé, cal dir també que al País Valencià hi ha comarques històricament
castellanoparlants. En aquestes zones, el castellà és habitualment tinguda com a llengua
pròpia pels seus habitants. Tot i això, en la major part del territori, el valencià és l’única
llengua pr pia, i si ara també s’hi parla el castellà és com a conseqü ncia de la imposició
que ja hem esmentat abans.
Així, hi ha comunitats importants de parlants d’urdú, xinés, àrab, amazic, quítxua, wòlof,
anglés, italià, francés, valencià i castellà, etc., i les dues darreres són les que tenen més
parlants. Però l’única llengua pròpia de les zones valencianoparlants i del país és el
valencià, perqu és l’ nica llengua que s’hi ha ormat i s’hi ha parlat hist ricament. En la
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i el castellà, ni l’alemany ni el ranc s ni totes les altres llengües esmentades són llengües
pròpies del nostre país (amb l’excepció de les comarques històricament castellanoparlants
de l’interior i del sud on el castellà sí és propi), encara que hi haja molta gent que les parle.
’o cialitat del castellà arreu de l’Estat espanyol és ruit de la imposició de segles recollida
per la Constitució espanyola. A més, representa un tractament no igualitari de les llengües,
her ncia del r gim dictatorial anterior. di er ncia del valencià, no es usti ca la raó del
tractament diferenciat del castellà respecte a les altres llengües pròpies de l’Estat espanyol,
tot i reconéixer, en la mateixa Constitució, que el castellà és una llengua espanyola de la
mateixa manera que les altres.
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D4. Estic preocupat perquè cada dia sent
menys valencià al carrer. Veig que l’ús del
valencià va disminuint.

un dels elements més importants que determinen quina serà la resposta de la persona a
qui t’adreces. Si entres a comprar en una botiga, fas un tràmit en una administració pública
o t’adreces a algú pel carrer, fes-ho amb decisió, amb veu clara i en valencià! Si veus que
tenen alguna di cultat per entendre’t, repeteix el que has dit més a poc a poc, o a uda’t
amb gestos. En última instància, pregunta si no t’entenen, i si cal, explica més bé, o tradueix
algunes de les paraules que has usat. Una vegada que t’has fet entendre i has aconseguit el
que volies, pots acomiadar-te educadament i en valencià.

Considerant el raccionament a qu està sotmés el nostre territori lingüístic i l’escàs interés
per la llengua quan no l’hostilitat mani esta d’algunes de les autoritats que hi governen,
és di ícil disposar de dades ables sobre el nivell real d’ s del valencià. les percepcions
subjectives sovint són enganyoses. A més, cal tindre en compte que l’aplicació generalitzada
de la submissió lingüística (norma de converg ncia a la llengua imposada) contribueix
molt a er invisible la pres ncia de la llengua. més, durant els primers anys del segle xxi
el País Valencià ha acollit un importantíssim contingent immigratori que ha fet disminuir
lleugerament l’ús de la llengua.
L’aplicació generalitzada de la submissió lingüística de la majoria de valencianoparlants
contribueix molt a er invisible la pres ncia de la nostra llengua als carrers de pobles i
ciutats. L’estat de salut del valencià no és ni de lluny òptim, en gran part pel procés de
minorització que ha patit durant segles.
Cal dir que l’evolució o la desaparició de les llengües no és, en contra del que sovint
pretenen fer-nos creure, un procés natural. És purament fruit d’un procés social, històric
i econ mic indu t de orma externa a la comunitat i si no som nosaltres els qui em la
història, ens l’escriuran aquells que sí que estan disposats a esmerçarhi molts es or os per er desapar ixer la nostra llengua. el seu
millor aliat és precisament el nostre victimisme i l’esgotament
en la perseverança en la normalització de la nostra llengua.
La pregunta no és, doncs, «com està el valencià?»
sinó qu puc er o pel valencià
La nostra actitud particular de cada dia, el
grau d’optimisme per a encoratjar els altres
i la nostra delitat lingüística en l’ s del
valencià en totes les ocasions possibles són
ja passes molt importants per a aturar el
procés de substitució lingüística. Recorda
que si t’adreces a la gent en valencià, amb
educació i també amb desimboltura, sense
cap hostilitat, però també sense vergonya
ni incomoditat, generalment obtindràs una
resposta correcta, amb independ ncia
de quina siga la llengua inicial del teu
interlocutor. La nostra primera actitud és
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I pensa també que moltes de les persones amb qui et relaciones cada dia (amics,
companys, ve ns, col legues, etc.) estan capacitades per a entendre correctament el
valencià. Si encara parles amb elles en castellà, pots fer l’esforç de facilitar un canvi
de llengua. Possiblement et sorprendràs en molts casos i et trobaràs amb persones
que dominen el valencià o que mostren una actitud favorable a aprendre’l. Pot ser
que al principi et resulte una mica estrany, però en poc de temps trobaràs que és una
situació per ectament assumible i que amb molta reqü ncia acaba generant una nova
converg ncia, aquesta vegada cap al valencià, que té un gran potencial per a reduir
l’impacte social de la submissió lingüística que practiquen tants valencianoparlants.
I, més sovint del que et penses, els interlocutors reaccionaran de manera positiva.
Percentatge de gent que entén el valencià segons les zones de predomini lingüístic
Any / zona predomini lingüístic

2005

2010

2015

Zona històricament valencianoparlant

95,4

96,1%

96,3%

Zona històricament castellanoparlant

81,1%

79,2%

76,7%

Font: Enquesta ús i coneixement del valencià dels anys 2005, 2010 i 2015. L’enquesta
classi ca les variables entre la gent que no sap gens de valencià, la que en sap un poc, la
que el sap bastant bé, i la que el sap perfectament. Per a elaborar la taula s’ha sumat la
gent que el sap poc, bastant bé i perfectament. Considerem que una persona que diu saber
poc una llengua pot comprendre una conversa bàsica en aquesta llengua i més quan les
dues llengües s’assemblen.

Com podem veure a la taula anterior pràcticament la totalitat de la
gent que viu en les zones de predomini lingüístic valencià l’entén (96,3
%), i una bona majoria de la gent que viu en les zones de predomini
castellanoparlant l’entén (76,7 %). Per tant, podem adreçar-nos amb
tota tranquil litat a la gent sempre perqu segur que serem entesos,
i no ens caldrà canviar de llengua tampoc. Fins i tot a les zones
castellanoparlants.

Què faig si...

...vull millorar la situació del valencià però m’amoïnen algunes situacions?

D5. Em sent incòmode en moltes situacions i
sembla que m’he de justificar perquè parle en
valencià

D6. Quan vaig a l’estranger o bé em trobe un
foraster a casa nostra i em demana quina és la
meua llengua no sé com respondre

Encara que l’entorn no sempre acompanye, ens hem de prendre el fet de parlar valencià
amb la màxima naturalitat i no caure en el parany de usti car nos, perqu aix legitimaria
el dret de l’altre a qüestionar la nostra conducta. No cal, per tant, entrar en discursos ni
argumentacions, quan algú ens diu coses com ara: «Però tu sempre parles en valencià?».
Podem, senzillament, mostrar sorpresa per la pregunta o no respondre directament. Aquest
tipus de preguntes suposen una discriminació als valencianoparlants i porten implícit que
parlar la nostra llengua no és normal: tenim els mateixos drets lingüístics que la resta de les
comunitats lingüístiques independentment del seu nombre de parlants, i això no cal que ho
usti quem davant ning . questa pregunta estranyament no es a a parlants de
comunitats lingüístiques com la castellana, l’anglesa o la francesa. El valencià
és la nostra llengua, de la mateixa manera com el francés és la d’un francés
i l’alemany la d’un alemany, i aix no cal que ho usti quem davant de
ning . em de tindre ben present que nosaltres no creem cap con icte
per parlar en valencià al nostre país. En tot cas és la persona que no
admet aquesta realitat la que pot generar el con icte. En realitat, és
una qüestió d’assertivitat i ens convé recordar que tota persona té el
dret de no donar explicacions pel fet de comportar-se en qualsevol
àmbit com considera que ha de fer-ho (sempre que no estiga agredint
ningú). Tota persona té el dret de no ser discriminada per raons de
llengua; en aquest sentit, la Declaració universal dels drets humans, en
l’article , especi ca que tothom té tots els drets i llibertats proclamats
en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua,
religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social,
fortuna, naixement o altra condició. A més, no es farà cap distinció basada
en l’estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanya
una persona, tant si és independent com si està sota administració duciària, si
no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania». I la Declaració universal
de drets lingüístics proclama, en l'article 5, que «totes les llengües són l’expressió d’una
identitat col lectiva i d’una manera distinta de percebre i de descriure la realitat, per tant
han de poder gaudir de les condicions necessàries per al seu desenvolupament en totes
les uncions. Cada llengua és una realitat constitu da col lectivament i és en el si d’una
comunitat que esdevé disponible per a l’ús individual, com a instrument de cohesió,
identi cació, comunitat i expressivitat creadora . enim drets i els podem d’exercir amb
total naturalitat!

Sovint em tracten com si el castellà fora la meua llengua o com si tinguérem dues llengües
pròpies al País Valencià: el valencià i el castellà. A vegades es pensen que el valencià és un
dialecte. Si, per exemple, en la conversa em fan preguntes sobre el castellà pensant-se que
és la meua llengua, com he de respondre?
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Tot seguit fem algunes recomanacions que en certes situacions poden ser útils:
• Si ens pregunten si el valencià és castellà (o espanyol), hem de dir que no. En
canvi sí que podem explicar que la nostra llengua, el català, es parla a Catalunya,
les lles alears, que és l’ nica llengua o cial d’ ndorra i que la parlen petites
comunitats al sud de l’Estat ranc s i a l’ lla de Sardenya, a tàlia.
• Si ens demanen si s’hi assembla, podem respondre que el català és
una llengua romànica com el francés, l’italià, el portugués, l’occità, el
romanés o el castellà, i que totes són més o menys semblants. Si ens
demanen com es diu en castellà alguna paraula o frase, els podem dir
que no som nosaltres els més indicats, perqu no és la nostra llengua.
Si només tenen inter s en el castellà i no volen saber res del valencià,
podem recomanar que és millor que ho demanen a un parlant nadiu de
castellà, que els donarà una resposta més espontània i acurada.
• Si ens demanen quines llengües es parlen al País Valencià, els podem
dir que per bé que, com ells ja saben, s’hi parla castellà, de fet la llengua
autòctona i nacional del país és el valencià (també anomenat català), i
que el castellà es parla per causa de moviments migratoris, de la mateixa
manera que es parla mandinga i romanés.
• Si ens diuen que tenim dues llengües, els podem indicar que només en tenim
una, el valencià, tot i que a l’escola aprenem normalment també el castellà i
l’anglés, i que hi ha gent vinguda o amb família forastera que parla d’altres llengües
(àrab, castellà, búlgar, amazic, romanés, etc.).
• Si ens volen acomiadar o saludar o dir alguna paraula en castellà (en una conversa
en anglés, per exemple) per quedar bé amb nosaltres, els podem mostrar la nostra
estranyesa, preguntar com és que ens ho diuen en castellà, o bé simplement imitar
el costum i contestar-los la salutació en una altra llengua, que no siga ni la nostra ni
la seua.
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Què faig si...?

On adreçar-nos per a fer una reclamació oficial i informar-nos
sobre què podem denunciar

On adreçar-nos per fer
una reclamació oficial i
informar-se sobre què
podem denunciar

Oficines Municipals d’informació
al consumidor
Trobeu la del vostre municipi a:
http://www.indi.gva.es/ca/web/consumo/
listado-de-omics

País Valencià
Institucions públiques
En l’àmbit del País Valencià les reclamacions o cials relatives a l’administració p blica
poden fer-se a:
•

•

Vulneracions dels drets lingüístics dels consumidors (totes les queixes relacionades
amb l’àmbit econ mic i empresarial) reclamacions o cials a l’ g ncia Catalana del
Consum, organisme dependent del Departament d’Empresa i Ocupació.
Vulneracions dels drets lingüístics dels ciutadans (totes les queixes relacionades
amb l’àmbit de l’ dministració p blica i generals) reclamacions o cials a l’ cina
de aranties ingüístiques, que dep n de la irecció eneral de Política ingüística,
o al Síndic de Greuges de Catalunya (només incompliments de les administracions
públiques).

Direcció General de Política Lingüística i
Gestió del Multilingüisme
Avinguda del Campanar, 32
Val ncia
Adreça electrònica: dgplgm@gva.es
el on ( )
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Subdirecció General de Comerç
i Consum
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre.
Carrer Castán Tobeñas, 77. Torre 2.
Val ncia
el ons
Per fax: 961 209 566
Formulari de reclamacions a consum:
http://www.gva.es/va/inicio/
procedimientos?id_proc=316

Oficina del Síndic de Greuges
Carrer Pasqual lasco, n m.
03001 Alacant
el ons
(gratu t) ( )
Per ax ( )
Adreça electrònica: consultas_sindic@gva.es

Organitzacions no governamentals
Plataforma per la Llengua País Valencià
Tel: 676 301 038
Adreça electrònica:
paisvalencia@plataforma-llengua.cat
aceboo
Plataforma per la Llengua País Valencià
Twitter: @PLlValencia
www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia
Acció Cultural País Valencià
Edi ci ctubre
Carrer Sant Ferran, 12
Val ncia
el. ( )
ax. ( )
Adreça electrònica: info@acpv.cat
Associació Cívica per la Llengua
El Tempir
Apartat de correus 884
03200 Elx
Adreça electrònica: infoeltempir@gmail.com

Escola Valenciana
Seu:
Carrer Josep Grollo, 91, baixos
Val ncia
el. ( )
ax. ( )
Adreça electrònica: escola.v@fev.org
Delegacions:
Carrer Antoni Maura, 18 baixos
12001 Castelló de la Plana
el. ( )
Adreça electrònica: castello@fev.org
Carrer Perú, 16-local A
03008 Alacant
el. ( )
Adreça electrònica: migjorn@fev.org
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L’ONG del valencià

© Plataforma per la Llengua 2a edició
Redactat i elaborat el 2016. Publicat el juny de 2017.

Amb el suport de:

Textos: David Valls a partir del text original de Bernat Gasull.
Coordinació editorial: Òscar-Adrià Ibáñez.
Disseny gràfic i il·lustracions: Estudi muto.
Dipòsit legal: B 16741-2017

Què faig
si...?
Què faig si... ? Alguns
suggeriments que poden
ser útils per afrontar
situacions quotidianes pel
que fa a l’ús del valencià

Plataforma per la Llengua
Carrer de les Garrigues, 1. 5è porta 12
46001 València
Tel. 676301038
paisvalencia@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat

2a

edició

revisada i
actualitzada

