Actuacions generals i principis
organitzatius

18 propostes cap a la igualtat
lingüística a Castelló de la Plana
Preàmbul
A la vora de la segona dècada del segle XXI, la
capital de la Plana presenta una realitat en què el
valencià, com a llengua pròpia i històrica de la
societat castellonenca, i el castellà, com a llengua
cooficial i originàriament portada per població
arribada des d’altres territoris, conviuen amb
desenes de llengües de població amb diverses
procedències, en un context multicultural.
Considerem que les llengües de la nova població
castellonenca, part integrant de la mateixa
comunitat social, enriqueixen el nostre món.
Fa 4 anys, Castelló per la Llengua vam proposar
una primera Carta lingüística de la ciutat per
començar a redreçar les mancances que
detectàvem en l’ús social del valencià i en la
protecció dels drets de les persones
valencianoparlants. Com a llengua pròpia del País
Valencià considerem que el valencià ha de ser
llengua de la cohesió i patrimoni social que done
sentit de pertinença, és a dir de convivència i
d’identitat, al conjunt de la societat de Castelló,
tant a les persones nascudes a la ciutat com a les
nouvingudes.
Des de Castelló per la Llengua considerem, doncs,
que l’Ajuntament de Castelló, com a màxima
institució pública de la ciutat, ha de continuar
prenent consciència del seu paper capdavanter
en la promoció social del valencià, i proposem un
programa articulat sobre les següents propostes:

1. Disposar d’un pla propi municipal específic de
promoció lingüística per al nou període de
govern municipal.
2. Continuar disposant d’una oficina de
promoció del valencià, adherida a la Xarxa
Pública de Serveis Lingüístics Valencians,
dotada amb un personal adequat, d’acord
amb el volum d’habitants. En aquest sentit
caldria comptar amb una persona tècnica de
gestió administrativa en la Regidoria de
Normalització Lingüística.

3. Fer que l’oficina de promoció del valencià siga
una unitat oberta a la ciutadania, dependent
d’una Regidoria de Normalització d’actuació
transversal a tota l’acció de govern i difusora
dels drets lingüístics.

Toponímia i senyalística
4. Vetlar pel respecte a les formes pròpies en
valencià de la toponímia menor, entre altres,
el Grau de Castelló, dins del terme municipal.
L’oficialització del topònim Castelló en la forma
valenciana moderna i genuïna ha estat una
mesura que valorem com un guany col·lectiu,
ara el que cal és fer-la efectiva en el dia a dia.
5. Assegurar-se que els senyals, les indicacions i
la retolació present en el municipi siguen en
valencià, independentment de l’administració
implicada. En aquest sentit, demanem una
revisió de la vigent ordenança de
normalització, que data del 1991.

Arrelament
6. Continuar fent acollida lingüística a la població
nouvinguda des de l’arribada, a través de la
unitat d’assistència social AMICS, i explicant la
importància de l’escolarització en valencià per
als infants i adolescents (en el moment
d’assignació del centre) i de l’adquisició de
competència lingüística activa entre els adults.
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Empresa i consum

Educació, cultura i festa

7. Incentivar amb ajudes econòmiques les
empreses que utilitzen el valencià normatiu en
l’elaboració dels seus productes, especialment
pel que fa a l’etiquetatge i la retolació
destinada al consumidor.
8. Fer un consum lingüístic responsable i que
l’Ajuntament de Castelló prioritze l’adquisició
de productes que estiguen disponibles en
valencià.

15. Garantir el dret de la ciutadania de rebre els
cursos o les accions formatives de titularitat
municipal en valencià.
16. Garantir que la programació cultural
municipal (teatre, cinema, música, etc.) té un
mínim del 50% en valencià.
17. Incloure el valencià com a criteri de compra de
material cultural (biblioteques, arxius, centres
socials, de salut, etc.) per a poder igualar,
progressivament, la presència del valencià
amb la del castellà.
18. Promoure i desplegar amb actes i activitats
l’agermanament ja aprovat amb un municipi
de l’àrea lingüística com és Lleida, fomentant
l’acostament entre realitats lingüístiques
compartides.

Mitjans de comunicació
9. Promoure de manera activa en els mitjans de
comunicació locals la presència del valencià.
10. Incloure l’ús del valencià com a criteri de
valoració a l’hora de contractar subscripcions
o adjudicar subvencions a les publicacions
(digitals o en paper) i a les emissions privades.

Administració i justícia
11. Incloure clàusules lingüístiques en la
normativa interna de contractació pública.
12. Assegurar que tot el personal que depén
directament de l’Ajuntament de Castelló o de
qualsevol servici externalitzat tinga capacitat
real d’atendre la ciutadania en les dues
llengües oficials. En el cas del funcionariat que
no té eixa capacitat, continuar amb els cursos
de formació, a fi que la puguen adquirir en un
termini de 4 anys.
13. Explicitar en les clàusules de contractació de
qualsevol servici externalitzat d’atenció a la
ciutadania (com ara guies de museus o
monitoratge d’activitats) que es puga fer en les
dues llengües oficials, i que per tant el valencià
estiga present.
14. Fer servir el valencià en qualsevol acció judicial
en què participe l’Ajuntament de Castelló, en
les actuacions escrites i orals del servici
d’advocacia, a l’empara de l’article 9 de la Carta
europea de llengües regionals o minoritàries.

Cloenda
Castelló per la Llengua volem que l’Ajuntament de
la nostra ciutat siga un agent actiu en la promoció
de l’ús social del valencià i en la defensa de la
igualtat lingüística. Per això els i les promotores
d’aquesta nova Carta Lingüística de Castelló 2019
tenim la voluntat d’impulsar les propostes ací
recollides.
Amb aquest objectiu, mantindrem una comissió
formada per representants de l’Ajuntament, pels
partits signants de la Carta i per representants de
la societat civil per a fer seguiment dels avanços.
La comissió podrà avaluar l’assoliment dels
compromisos o ajustar-los i replantejar-los, amb
la idea de millorar les mesures adoptades.
Castelló per la Llengua recollirem les propostes o
crítiques de les entitats membres sobre el
desplegament de les propostes de la Carta
lingüística Castelló 2019, buscant la implicació de la
societat civil en el camí de la promoció de l’ús
social del valencià i de la garantia de la igualtat de
drets. Entenem l’objectiu de fer del valencià la
llengua comuna de la nostra societat com un
objectiu de ciutat del Castelló del nostre temps.
Castelló per la Llengua
Castelló de la Plana, 14 de maig de 2019

2

