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La Carta Lingüística de Castelló 
per la Llengua: una via cívica

La Carta Lingüística de Castelló de maig del 2019 
està formada per divuit propostes que miren d’avan-

çar cap a la igualtat lingüística, elaborades per les 
associacions que conformen la coordinadora Castelló 
per la Llengua.

Fa quatre anys, des de Castelló per la Llengua vam 
proposar una primera Carta lingüística de la ciutat, 
considerant les mancances en l’ús social i en els drets 
del català, anomenat normalment valencià, al nostre 
país. Considerem, doncs, que la proposta global de 
la Carta lingüística representa un conjunt de mesures 
concretes d’incitació a l’ús del català, llengua pròpia 
i minoritzada al País Valencià. La Carta és com un 
programa mínim de mesures, elaborat pels sectors 
més dinàmics i conscients de la societat castellonenca 
que defensen el valor del valencià en la comunicació 
col·lectiva.

La llengua pròpia del País Valencià ha de ser la llengua 
de la cohesió i un patrimoni social, és a dir, que no 
sols ha de donar sentit de pertinença i d’identitat, sinó 
que ha de ser la llengua comuna de la societat caste-
llonenca, tant de les persones nascudes ací com de 
les nouvingudes.

Considerem, doncs, que l’Ajuntament de Castelló, com 
a màxima institució pública de la ciutat, ha d’acompa-
nyar el procés de recuperació de drets de la llengua 
pròpia. La renovació del «govern de progrés», amb 
l’anomenat Pacte de Fadrell, arran de les eleccions de 
maig del 2019, justifica la nostra confiança en el sentit 
de responsabilitat de les autoritats municipals. Som 
conscients que la labor institucional no pot garantir, 
ella sola, la normalitat lingüística d’una societat com 
la castellonenca, i la valenciana en general, que és 
producte d’una profunda desigualtat de drets. Però 
també cal dir que el cas que fins ara els governs muni-
cipals de torn han fet a les iniciatives de normalització 
lingüística del valencià ha sigut clarament insuficient.
Malgrat això, mantenim l’opció de fer rendibles un 
conjunt d’iniciatives a favor d’una planificació lingüís-
tica en pro del valencià. Així, doncs, propugnem la 

conveniència de fer complementàries ambdues vies, 
la cívica i la institucional, i reconeixem que aquesta, 
la vinculada al poder, s’ha d’implicar en la relacio-
nada amb l’entorn social. Al cap i a la fi, tota política 
lingüística depén en bona mesura de les exigències 
que planteja cada societat. 

Des d’aquesta posició, des de Castelló per la Llengua 
donem suport a la creació d’un pla propi municipal 
de promoció lingüística, per al període municipal 
2019-2023. En concret, defensem que cal fer efectiu 
sempre el topònim Castelló en els missatges públics. 
Igualment, els senyals de trànsit i la retolació urbana 
han de continuar tenint com a llengua de comunica-
ció la pròpia de la ciutat.

Les propostes vinculades a l’arrelament s’han d’es-
tendre a més sectors de la població immigrant. En el 
sector de l’empresa i el consum, cal continuar amb 
les ajudes econòmiques a les empreses que utilitzen 
el valencià i, concretament, cal prioritzar l’adquisició 
de productes que estiguen disponibles en la nostra 
llengua.

L’Ajuntament de Castelló també ha de ser agent actiu 
en el foment de la llengua pròpia en els mitjans de 
comunicació locals o comarcals, i en la compra de 
llibres o productes audiovisuals per a biblioteques o 
centres culturals.

Respecte al personal vinculat a l’Ajuntament de 
Castelló o al de qualsevol servei externalitzat, s’ha 
de preveure l’atenció en valencià dintre les clàusules 
de contractació, com ara en guies de museus o moni-
tors d’activitats.

Finalment, s’ha de garantir el dret de la ciutadania a 
fer cursos o a tenir una programació cultural munici-
pal, amb un mínim del 50% en valencià.

En resum, Castelló per la Llengua considera que 
l’ajuntament de la capital de la Plana ha de ser un 
agent eficaç en la promoció de l’ús social del valencià 
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i en la defensa de la igualtat lingüística del català. És 
per això que ens hem reunit amb alguns grups polí-
tics municipals a fi de presentar-los la renovació de la 
carta lingüística. Cal dir que els grups progressistes 
s’han compromés a aplicar les propostes que hi fem. 
A més, des de Castelló per la Llengua esperem que, 
com en la legislatura anterior, es forme una comis-
sió de seguiment amb reunions periòdiques bilaterals 
entre la plataforma cívica i l’ajuntament.

A Castelló per la Llengua recollirem les propostes 
o crítiques de les entitats membres sobre el des-
plegament de les propostes de la Carta lingüística 
Castelló 2019, buscant la implicació de la societat 
civil en el camí de l’ús social del valencià i de la 
igualtat de drets. Entenem que fer del valencià la 
llengua comuna de la nostra societat és un objec-
tiu de cohesió social que ha de guiar el Castelló del 
nostre temps.
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