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Benvolguda, benvolgut, 

Ens adrecem a vós com a candidat/a a la presidència de la República Francesa. 

Plataforma per la Llengua és una organització sense ànim de lucre amb més de 25.000 

membres que treballa pel desenvolupament, la protecció i la defensa de la llengua 

catalana dins de la seua àrea lingüística: les comunitats autònomes de l’Estat espanyol 

–Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i l’Aragó–; la ciutat sarda de l’Alguer; el 

Principat d’Andorra i el departament dels Pirineus Orientals. Tot plegat, amb una 

població de més de 10 milions d’habitants. Una part d’aquesta àrea és sota 

administració de la República Francesa: el departament dels Pirineus Orientals, que té 

més de 480.000 habitants. 

El desenvolupament del català és important al nostre territori. En primer lloc, perquè 

és la nostra llengua vernacular, patrimoni immaterial de França segons l’article 75.1 de 

la Constitució de la Cinquena República. Com a tal, ha de ser visible, juntament amb el 

francès, en els actes de la vida pública. En segon lloc, perquè és fronterera amb regions 

i estats on és oficial i molt emprada; així doncs, el seu coneixement és indispensable 

per als intercanvis transfronterers tant culturals com econòmics. Parlar català és un 

avantatge clar per trobar feina i, consegüentment, per a la mobilitat laboral. Amb tot 

el respecte i la consideració que cal tenir a les altres llengües regionals de França, 

aquest caràcter transfronterer és ben propi del català. A part d’això, no podeu ignorar 

que, si accediu a la presidència de la República Francesa, acabareu sent, de facto, 

copríncep d’Andorra, i, per tant, cap d’estat d’un país on l’única llengua oficial és el 

català. Ens sembla que el vostre deure, com a futur copríncep, és també treballar per 

la seua promoció. 

La finalitat de la nostra carta és saber quines mesures teniu previstes per al 

desenvolupament de la nostra llengua, que es troba en una situació particularment 

preocupant al territori francès. Concretament, us demanem que ens exposeu els 

vostres projectes d’accions en aquest àmbit. Us citem a continuació algunes possibles 

mesures: 

- Modificació de l’article 2 de la Constitució perquè no continuï suposant un fre per al 
desenvolupament de les llengües regionals 

- Ratificació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM) 

- Promoció de la llengua catalana dins l’ensenyament mitjançant la generalització del 
bilingüisme (català/francès) en tots els nivells educatius, des de l’escola bressol fins a 
la universitat 
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- Reconeixement per part de l’Educació Nacional francesa del català com a Llengua 
Vivent 1, amb un doble estatus de llengua regional i llengua estrangera (és llengua 
oficial a Andorra i cooficial a les comunitats autònomes de Catalunya, Illes Balears i 
País Valencià) 

-Donar al català l’estatus de llengua cooficial al departament dels Pirineus Orientals 

Voldríem conèixer la vostra posició sobre aquestes propostes, que no són pas 

exhaustives, i estem oberts a debatre amb vós aquesta qüestió. 

A l’espera de la vostra resposta, us desitgem molta sort en aquesta elecció.  
 
Una salutació cordial. 
 
Atentament, 
 

Òscar Escuder  
President  

 
 
 

Enric Balaguer  
Delegat territorial per la Catalunya del Nord  

 


