
Deliberació per la llengua catalana

Proposta de deliberació presentada per la Federació
             a l’atenció de les comunes del Departament

L’espai públic
L’espai públic concerneix tots els llocs públics. És a dir les autopistes, els transports de camí de 
ferro i per carretera, les diferents rutes del departament, els edificis que fan part del patrimoni 
institucional, els llocs de trobada...L’espai públic ofereix indicacions o informacions dirigides a 
tothom. Ha d’integrar la nostra llengua catalana igualment.

És per la presència del català escrit en aquests espais que podem transmetre de la mateixa manera, 
catalanòfons i no-catalanòfons, la nostra llengua. L’escrit en el domini públic, és també una 
formidable promoció de la nostra llengua catalana pels nouvinguts que siguin residents o turistes, 
perquè no es pot fer la promoció d’allò que hom amaga !

Nombroses municipalitats ja han fet possible que la llengua catalana sigui present en el seu 
territori: nom del poble a les entrades i sortides, noms de carrers, alguns municipis integren el 
català en la senyalització o realitzen publicacions bilingües en els seus dominis de competència.

La vostra decisió
Votant aquesta deliberació municipal, envieu a les dues assemblees un senyal, però també ajudeu 
l’ús de la llengua catalana, segona llengua del departament, per mor que sigui visible per tots.
Cada dia passen milers de turistes descobrint el nostre país.
Cada any milers de persones s’instal.len al país per hi viure.
Durant tota la vida, milers entre nosaltres, homes i dones, que han fet i fan aquest país, han 
desitjat que la llengua catalana surti de la marginació dins la qual l’han posada.
Per tant, fer possible que la llengua catalana es pugui veure i sentir, és donar a cadascú una 
obertura fent compartir el nostre patrimoni lingüístic.
El vostre sosteniment a la proposta de la Federació ens és preciós.

La Federació, malgrat l’absència d’una legislació sobre les llengües minoritzades o regionals, 
demana l’accés de la llengua catalana a tots els nivells i per tota mena de modalitats: ensenyament, 
comunicació.....Això és legalment possible, la llei no prohibeix pas la seva presència al costat del 
francès. La Federació sosté totes les iniciatives que van en el sentit de la difusió d’un cultura i 
d’una llengua compartida per milions de persones i milita perquè el patrimoni lingüístic sigui a 
l’abast de tots. La llengua catalana, pel nombre dels seus locutors, ocupa la novena plaça entre les 
llengües parlades al si de l’Europa dels 25.

La Federació reuneix desenes d’associacions que obren per la promoció de la cultura i de la 
llengua catalanes. Dels sardanistes als castellers, dels estudiants als cantants, dels escriptors als 
defensors del patrimoni, cadascú és concernit pel nostre treball. 
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