Acord núm. 17/2007, de 29 de juny, pel qual s’aprova la declaració institucional a
propòsit de la constitució dels òrgans de representació i govern dels valencians,
com a conseqüència de les eleccions autonòmiques i municipals de 27 de maig del
2007.
El Ple de l’AVL, en la sessió del 29 de juny del 2007, en compliment de les seues funcions
com a institució normativa del valencià (art. 6.8 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana), i atesa la seua competència de “vetlar per l’ús normal del valencià i defendre
la seua denominació i entitat” (art. 7é.d. de la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua), havent-se constituït els òrgans democràtics de representació i govern en la
Generalitat i l’Administració local com a conseqüència de les eleccions autonòmiques i
municipals de 27 de maig del 2007, i tenint en compte que els poders públics han de vetlar
pels drets i llibertats dels valencians, entre els quals figuren els drets lingüístics proclamats
en l’Estatut d’Autonomia,
A C O R D A:
1.

Aprovar la Declaració institucional Cal un nou impuls per a fomentar l’ús del
valencià.

2.

Remetre-la a les Corts, al Consell i a totes les corporacions locals de la Comunitat
Valenciana.

3. Publicar-la en el DOCV i difondre-la.

Declaració institucional de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de 29 de juny del 2007.
Cal un nou impuls per a fomentar l’ús del valencià
A les Corts,
al Consell,
a les Diputacions provincials i Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
Amb motiu de la constitució en la Generalitat i en l’Administració local dels òrgans
democràtics de representació i govern dels valencians, l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, en compliment de la seua obligació de “vetlar per l’ús normal del valencià”, fa una
crida als poders públics perquè tinguen com a un dels objectiu primordials de les seues
actuacions fomentar l'ús i ensenyament del valencià en tots els àmbits, a fi de garantir-ne
l’oficialitat efectiva.
Este nou període legislatiu s’inicia poc després de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia (Llei
Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana), el qual, com a norma institucional
bàsica de la Comunitat Valenciana, establix que “La llengua pròpia de la Comunitat
Valenciana és el valencià” (art. 6.1.) i reconeix expressament que els ciutadans valencians
tenen dret a “rebre l’ensenyança de i en valencià” (art. 6.2.) i a “dirigir-se a l’Administració
de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les dos llengües oficials i a rebre resposta en
la mateixa llengua utilitzada” (art. 9.2.). L’Estatut d’Autonomia també atorga caràcter
estatutari i normatiu a l'AVL: “L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució
normativa de l’idioma valencià” (art. 6.8.) i la seua normativa lingüística “és d’aplicació
obligatòria a totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana” (art. 41).

Estes disposicions estatutàries exigixen ineludiblement que les Corts o el Consell aproven i
apliquen noves iniciatives legislatives que reforcen una política lingüística que garantisca
l’ús normal del valencià.
Totes les administracions públiques haurien de prendre en consideració els dictàmens o
informes que, respecte a la situació sociolingüística actual del valencià, han elaborat
darrerament diferents institucions. Estos informes destaquen la pèrdua de vitalitat del
valencià i plantegen la necessitat d’aplicar actuacions urgents. En este sentit, cal
assenyalar que encara no s’han aplicat satisfactòriament algunes disposicions de la Llei
d’Ús i Ensenyament del Valencià, el 25é aniversari de la qual s’esdevindrà el 2008.
En el mateix sentit, considerem que és de gran rellevància política el document “Pacte pel
valencià. Acords per a la promoció del valencià”, firmat pels grups majoritaris de les Corts
Valencianes el 14 de juny del 2001. També en la Declaració de l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua de 23 de juliol del 2003, aprovada a propòsit de les eleccions autonòmiques i
municipals del 25 de maig del 2003, s’indicava que calia fer efectius, urgentment, alguns
dels compromisos de l’esmentat pacte i que calia fer-ho “amb el consens més gran possible
durant el nou període de quatre anys que ara enceten les institucions valencianes”. Ara,
quatre anys després, en aprovar esta declaració, no fem sinó reiterar la mateixa
manifestació.
És inajornable, per tant, que totes les institucions valencianes assumisquen plenament i
amb eficàcia les recomanacions que, en referència a les qüestions lingüístiques, féu el
Consell Valencià de Cultura en el seu Dictamen de 13 de juliol del 1998: “Ha arribat el
moment de consensuar primer, i d’aplicar després, les mesures polítiques que cal prendre
en consideració amb urgència per a promoure l’ús del valencià als més diversos nivells”. I
afegia: “seria vertaderament una llàstima, però també una dimissió lamentable, que
deixàrem passar l’ocasió de preservar la llengua que durant tants segles ens ha identificat
com a valencians”.
La Generalitat hauria de propiciar que les institucions valencianes i les organitzacions
polítiques, sindicals i ciutadanes, formalitzen un ample pacte cívic pel foment del valencià,
encoratjant la societat valenciana a aprofundir en els drets lingüístics i a renovar el
compromís per a promoure l’ús del valencià en tots els àmbits socials. A este respecte, és
desitjable que es produïsca una convergència solidària entre les institucions valencianes,
les associacions cíviques i els grups implicats en el foment del valencià, a fi de coordinar
mesures pragmàtiques i positives en favor del seu ús normal.
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua s’oferix a tota la societat valenciana a participar
activament en este procés.

