Carta oberta als candidats a les eleccions
departamentals 2021 del Consell
Departamental dels Pirineus Orientals
Plataforma per la Llengua és l’organització europea més gran
que treballa a favor dels drets lingüístics. Sostinguda per més
de 24 000 persones sòcies, treballem per al conjunt de territoris
de parla catalana: Andorra, Espanya (Catalunya, País Valencià,
Illes Balears, la Franja de Ponent i el Carxe), França (Catalunya
Nord) i Itàlia (la vila de l’Alguer).

Benvolguts i benvolgudes candidats,
Els propers diumenges 20 i 27 de juny tindran lloc les eleccions departamentals, per a
les quals vos presenteu com a candidat o candidata. Esglaó essencial de
l’administració territorial, especialment en matèria d’acció social, sanitària i
formativa, aqueixes eleccions departamentals són essencials per promoure la nostra
identitat, i en particular la llengua catalana.
Si l’actualitat legislativa recent, i particularment la llei Molac, pot deixar presagiar un
futur més serè en matèria de protecció i de promoció de les llengües regionals a
França, és sobretot en el nivell departamental que cal assegurar el futur de la nostra
llengua, la catalana.
A aqueix efecte, la Plataforma per la Llengua, amb el suport de nombroses entitats de
Catalunya Nord, vos vol demanar el vostre compromís amb els punts següents:

•

Aplicar plenament la Carta a favor del català del Consell departamental dels
Pirineus Orientals de l’any 2010, en tots els articles.

•

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.

•

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.
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•

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.

•

Garantir la retolació i informació viària completa a tota la xarxa gestionada pel
Departament en 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.

Sol·licitem al Consell departamental dels Pirineus Orientals que vetlli també per
obtenir el compromís del Consell regional d’Occitània-Pirineus-Mediterrània per:
•

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.
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Finalment, demanem al Consell departamental d’instar a l’Estat francès en:
•

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.

Aprofitem l'avinentesa per saludar-vos atentament.
Perpinyà, 7 de juny del 2021
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