
Enllaçats fa una crida per fomentar la unitat i l’ús social de la 
llengua

La xarxa d'entitats d'Enllaçats per la Llengua (ExLL) demana a les institucions 
mesures concretes per fomentar la unitat i l’ús social de la llengua catalana. 

ExLL ha realitzat la seva trobada anual a Castelló de la Plana, on s’ha fet balanç dels 
objectius plantejats, de les accions endegades i de les fites assolides d’aquest 2016.

D’ençà de l’inici de la campanya per un Espai de Comunicació en Català s’han 
produït avanços en aquest camp com és la recepció del Canal 33 i el 3/24 a les
Illes Balears, la recepció d’IB3 al Principat, l’aprovació de la resolució del 
Parlament de Catalunya que insta el seu govern a constituir el Consell 
Audiovisual Català amb la participació dels governs de les Illes Balears i el País
Valencià. Encara falta la posada en marxa de la ràdio televisió valenciana. 
S’havia anunciat que seria per l’octubre, però encara no s’ha fet efectiva. És 
molt important per a la pervivència del català comptar amb mitjans de 
comunicació en català a tot el territori i que es compleixin els compromisos 
adquirits pel Govern espanyol quan va ratificar la Carta europea de les llengües
que regula el dret a rebre les ràdios i televisions públiques que tenen la mateixa
llengua. ExLL anuncia el seguiment d’aquesta campanya. 

A la reunió s’ha acordat de plantejar noves propostes per aquest 2017 pel conjunt del 
domini lingüístic, des de dos criteris bàsics; que tinguin en compte l'especificitat de 
cada territori del domini dins el context general i que es basin en objectius realitzables 
a curt i mitjà termini.

Han estat moltes les accions realitzades aquests darrers quatre anys. Hem 
treballat enllaçats per fer realitat un espai comunicatiu català, per l’escola en 
català a la Franja, a la Catalunya Nord, a les Illes Balears, al País valencià... 
també hem treballat per la normalització de l’ús de la llengua i per demanar la 
igualtat de drets de totes les comunitats lingüístiques d’Europa. Aquest 2017 
ExLL planteja tres grans eixos de treball:

1) l'enfortiment de la unitat de la llengua a tot el domini lingüístic

2) mesures de foment de l´ús social del català.

3) aprofundir en la coordinació de les accions de les entitats per la llengua de tot
el domini lingüístic



1/ UNITAT DE LA LLENGUA

Amb l'objectiu de visualitzar a tot el domini la unitat de la llengua, per endegar accions 
per a la implicació de les institucions de tot el territori.
En la línia de la moció aprovada pel Parlament del Principat a favor de l'espai de 
comunicació català s’han de fer els passos per a:

a) Instar la Generalitat Valenciana a incorporar-se a l'Institut Ramon Llull, així com 
proposar una xarxa Llull de ciutats de la Franja amb els ajuntaments signants de la 
declaració de Mequinensa. 

b) Proposar i facilitar mocions a aquelles institucions regionals o autonòmiques del 
domini lingüístic perquè es manifestin a favor de l'espai de comunicació català (Corts 
Valencianes, Parlament de les Illes, Consell Regional CatNord...), la creació del 
Consell Audiovisual i seva implementació. 

c) Estudiar la possibilitat d'endegar alguna campanya per a que l'Estat francès signi la 
Carta Regional de les Llengües Minoritzades, i pel compliment d’aquesta per part de 
l’Estat espanyol i italià.

2/ ÚS SOCIAL

Coneixedors la diferent situació de la llengua a cada part del territori, Enllaçats per la 
Llengua vol endegar accions per a promoure l'ús social del català i insta a les 
administracions corresponents el compliment de les següents demandes:

Al País Valencià aconseguir una veritable Llei d’igualtat lingüística i que els drets 
lingüístics dels valencianoparlants estiguin garantits, especialment als àmbits escolar i 
de funció pública per la qual cosa exigeix la incorporació de la competència lingüística 
per l’accés a les Administracions Públiques, la millora del decret de Plurilingüisme i 
l’augment de les partides pressupostàries per a la promoció del valencià. Reobertura 
d’una RTVV de qualitat i en valencià i la reciprocitat de les emissions de TV3, 
CatRàdio i IB3.

A la Franja cal emprendre mesures actives per implementar de la presència del català 
a l’escola i les administracions públiques per dignificar la llengua, lluny de l’habitual 
política simbòlica sense resultats efectius. Declarar el català com a llengua oficial a la 
Comunitat Autònoma Aragonesa.

Al Principat d’Andorra, tot i ésser un estat sobirà, s’ha d’incentivar la presència i l’ús 
del català al comerç i  la reciprocitat de mitjans entre el canal públic estatal, la xarxa de
televisions locals i IB3.

A Catalunya Nord la difusió de tots els canals de TVC i deslocalització de continguts 
propis de Catalunya del nord. L’ aplicació real de l'oficialitat del català al "Conseil 
Général des Pyrénées Orientales" i que les institucions públiques de Catalunya del 



Nord equiparin els nivells d'inversions en ensenyament en català al que fan les 
institucions de Bretanya amb la seva llengua. 

Al Principat de Catalunya cal promoure el català com a llengua de cohesió social, 
acabar amb la discriminació lingüística en àmbits com el judicial, l’etiquetatge de 
productes o la industria audiovisual. Reforçar l’escola pública catalana amb el català 
com a llengua vehicular i activar la reciprocitat dels mitjans de comunicació en català 
amb els altres territoris. 

A l’Alguer promocionar l’alguerès des de les institucions publiques locals, regionals i 
estatals en sectors com la toponímia, l’escola, la literatura i els comerços, tot 
reconeixent la tasca que fan per la llengua les entitats civils.

A les Illes Balears que el govern de les Illes Balears lideri sense por la normalització 
del català, desenvolupi el pla d’accions que ha elaborat el Consell Social de la Llengua
Catalana amb l’ajuda de tots els sectors socials, econòmics i institucionals, així com de
persones i entitats que sempre han treballat per la pervivència i l’ús del català. Hi ha 
necessitat que el govern en ple treballi per augmentar la presència del català a 
l’escola, als mitjans de comunicació, a l’administració, a la justícia i al lleure, al comerç,
a la sanitat i que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, sigui la llengua de 
cohesió social i que ofereixi noves oportunitats a totes les persones que el vulguin 
aprendre. 

3/ COORDINACIÓ ENTRE ENTITATS PER LA LLENGUA

ExLL considera necessària la coordinació de les actuacions de les entitats per la 
llengua de tot el domini lingüístic per defensar la llengua que compartim dels atacs 
dels governs espanyol i francès, aconseguir avançar realment en el procés de 
normalització lingüística i en el seu reconeixement internacional. 

Per aquest darrer fet la xarxa d’Enllaçats s’adhereix al Protocol per la garantia dels 
drets lingüístics promogut avui a Donostia per KONTSEILUA i impulsat per entitats 
com CIEMEN, ELEN o LINGUAPAX, entre d’altres, amb aportacions de col·lectius que 
treballen per les llengües minoritzades d’Europa.

                                                

Enllaçats per la Llengua,                  

Castelló de la Plana 17 desembre de 2016 

                                                 enllacatsperlallengua@gmail.com


