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La plataforma d'entitats Enllaçats per la Llengua ha publicat un manifest "per a reivindicar la llengua 
catalana i la seva presència en tots els àmbits de la vida pública". Amb aquest text, Enllaçats denuncia 
que les constitucions espanyola, francesa i italiana "instauren el principi de desigualtat legal entre 
ciutadans en matèria lingüística, en no preveure per a la llengua catalana un estatut equivalent al que 
atorguen al de l’espanyol, el francès i l'italià, en cada cas". Això provoca, "la minorització de la llengua i 
l'avanç del procés intencionat de substitució a què es veu sotmesa, i ho fa de manera especialment 
greu en les generacions més jóvens". 

Enfront d'aquesta situació, defensa "el dret col·lectiu de les comunitats catalanoparlants a existir de 
manera incondicionada, i el dret de les persones que les integren a viure en català de manera lliure i 
plena". Un dret que també passa pel reconeixement de la unitat i l'oficialitat de la llengua catalana en 
tot el seu domini lingüístic, el combat contra totes aquelles "polítiques discriminatòries envers el català 
que condicionen les eleccions lingüístiques dels parlants", la defensa de "polítiques lingüístiques 
basades en l’equitat que permeten aconseguir la normalització del coneixement i de l’ús social de la 
nostra llengua en tots els àmbits comunicatius", impulsar el català com a llengua vehicular de l'escola i 
mètodes escolars immersius, promoure que el català sigui llengua per defecte en l'àmbit de lleure dels 
joves i instaurar normatives que garanteixin la igualtat de drets lingüístics de les comunitats 
catalanoparlants respecte de les comunitats de parlants de les llengües oficials dels estats en què es 
troba dividit els Països Catalans.   

La plataforma està formada per 16 entitats culturals i cíviques d’arreu dels Països Catalans, Associació 
Cívica per la Llengua El Tempir, STEPV – Intersindical Valenciana, Acció Cultural de País Valencià, 
Associació Amics la Bressola – Bressola, Centre de Cultura Catalana d’Andorra, Decidim – Plataforma 
pel Dret a Decidir del País Valencià, Docents per la República, Escola Valenciana, Federació 
Organitzacions per la Llengua Catalana, InfoMigjorn Butlleti digital sobre llengua catalana, Intersindical 
– Confederació Sindical de Catalunya, Llengua i república, Moviment Franjolí per la Llengua, Òmnium 
Cultural de l’Alguer, Plataforma per la Llengua, STEI – Intersindical Illes Balears i la Unió Sindical de 
Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya USTEC – STES – Intersindical Alternativa 
de Catalunya. 

https://www.racocatala.cat/noticia/51450/manifest-denuncia-marginacio-catala-espanya-
franca-italia 


