Pr opost e s de com pr om ís e n t e m a lingüíst ic pe r a ls pa r t it s qu e
concorren a les eleccions del 22 de maig de 2011

A ca da punt s h a ur ia de r e spondr e d a cor d, e n de sa cor d, no
sap no respon.

En general.
1-

Les Corts Valencianes legislaran les mesures necessàries
per reforçar la unitat lingüística, de manera que les
denominacions valencià i català siguen considerades
com a sinònims que designen una mateixa llengua.

2-

El valencià serà la llengua vehicular i habitual de
l administració autonòmica, tant a nivell oral com escrit.

3-

Es desenvoluparà l Estatut al màxim pel que fa al
reconeixement i extensió de la llengua, i a la garantia
dels drets lingüístics, i es faran les modificacions
legislatives oportunes per aconseguir-ho.

4-

Implantació del requisit lingüístic per a tots els
funcionaris de la Generalitat, diputacions i ajuntaments
que hagen de mantenir relacions orals o escrites amb els
administrats.

5-

Garantia del ple acompliment de
lingüístiques a tot el territori valencià.

6-

El valencià/català ha d esdevenir llengua oficial a la Unió
Europea a tots els efectes. Per assolir aquest objectiu cal
l oficialitat
del
valencià/català
a
l estat
i
que
s emprenguen totes les actuacions necessàries des de les
Corts i la Generalitat Valenciana.

7-

Creació de les oficines de garanties lingüístiques
públiques i informació a la població sobre els drets
lingüístics.

les
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Àmbit socioeconòmic.
8-

Compromís per tal que, durant la propera legislatura,
totes les institucions públiques valencianes, amb les
seues
corresponents
concessions,
consumisquen
productes etiquetats en valencià per tal de fomentar la
llengua pròpia del país.

9-

Voluntat d endegar polítiques per tal que totes les
instruccions dels productes farmacèutics estiguen també
en valencià i que la versió en aquesta llengua també
tinga validació oficial.

10-

Propòsit d aconseguir que l etiquetatge com a mínim en
valencià siga present en tots els productes distribuïts en
l àmbit territorial valencià, independentment del lloc
d elaboració del producte.

11-

Impuls de la publicitat com a mínim en valencià en
tanques publicitàries i fulletons de tota mena d empreses
a l àmbit territorial valencià.

12-

Regulació de la publicitat que siga emesa en mitjans de
comunicació de titolaritat pública per a que ho siga en
valencià.

13-

Garantia que tota comunicació oral i escrita dirigida al
públic per part de les empreses concessionàries de
serveis públics que operen en terres valencianes siga
com a mínim en valencià.

14-

Actuacions amb legislació i garanties de compliment per
a que tots els productes relacionats amb les noves
tecnologies, com telèfons mòbils i consoles, i també els
operadors de telefonia, tinguen el valencià en les seves
opcions.

15-

Legislació sobre tots els joguets distribuïts en l àmbit
valencià, per a que tinguen les instruccions i titulars com
a mínim en valencià. En cas de joguets enraonadors, que
incloguen també el valencià.
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Mitjans de comunicació.
16-

El valencià serà la llengua vehicular de les emissores
públiques de ràdio i televisió, i seran doblades en
aquesta llengua les sèries i pel.lícules que ho estiguen en
qualsevol altra.

17-

Vetlla per l acompliment de les condicions lingüístiques
mínimes establertes en les condicions de concessió de les
TDTs.

18-

Contractació de
subscripcions o adjudicació de
subvencions només a aquelles publicacions o premsa
generalista que tinga almenys un 60% escrit en valencià.
El mateix per a ràdio, televisió, i mitjans digitals.
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Cinema, audiovisual i altres expressions culturals.
19-

Actuacions per impulsar que progressivament les
pel·lícules cinematogràfiques doblades o subtitulades en
una llengua diferent de l original, destinades a sales
comercials s exhibisquen en valencià en condicions
almenys d igualtat amb el castellà.

20-

Estímul que de manera progressiva el valencià s equipare
al castellà en l exhibició cinematogràfica i distribució de
DVDs.

21-

Incentius fiscals i subvencions per a l exhibició de cinema
en valencià, i per entrada venuda.

Ensenyament i món universitari.
22-

Acompliment i actualització de la legislació actual sobre
la llengua en l ensenyament i impuls de la presència del
valencià en tots els nivells educatius, del maternal a
l universitari; el valencià ha de ser per defecte la llengua
normal de l ensenyament, sense necessitat de petició
expressa.

23-

Estímul de la presència del valencià a les diferents
universitats valencianes, mitjançant acords i convenis.
Incentius per a les tesis i publicacions universitàries en
valencià, i la seva valoració en els currículums a tots els
efectes.
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Acollida lingüística.
24-

Definició de polítiques coordinades entre els diferents
departaments de la Generalitat, tenint en compte un
enfocament comú quant als objectius, recursos
necessaris i materials per tal d assegurar l aprenentatge
del valencià a tots nivells entre la nova població.

25-

Establiment de convenis amb les empreses per tal
d oferir cursos de valencià per a immigrants al mateix
lloc de treball.

26-

Potenciació i increment de campanyes públiques per tal
que la ciutadania s adrece en valencià a les persones
nouvingudes.

27-

Col·laboració amb les diferents entitats d immigrants
amb la finalitat d estimular l aprenentatge i ús del
valencià.

Toponímia.
28-

Publicació de la relació toponímica autèntica de totes les
poblacions valencianes, previs els informes tècnics
necessaris, i legalització automàtica d aquestes formes
com a úniques oficials.

29-

Control que les formes declarades oficials siguen les
úniques utilitzades per totes les administracions i les
empreses concessionàries.

30-

Vigilància que tota la toponímia a les carreteres, xarxa
ferroviària, ports i aeroports referida a altres comunitats
de parla catalana, figure en valencià.
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Coordinació amb la resta dels territoris de parla catalana.
31-

Coordinació i establiment de polítiques lingüístiques
comunes amb els altres territoris de parla catalana.

32-

Incorporació de la Generalitat Valenciana a l Institut
Ramon Llull, com a instrument de projecció internacional
de la llengua i la cultura catalanes.
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