ACORD JUVENIL PER LA
LlENGUA CATALANA
Avui s’estima que la llengua catalana la parlen al voltant de 10
milions de persones, i està present a un total de 4 estats: als
territoris de la Catalunya Nord, Andorra, Catalunya, la Franja de
Ponent, el País Valencià, la comarca murciana del Carxe, les illes
Balears i Pitiüses, i la ciutat sarda de l’Alguer. Amb la seva diversitat
dialectal, és l’ànima dels nostres pobles, signe d’una identitat
col·lectiva pròpia i diferenciada, un nexe d’unió entre la ciutadania
d’arreu del territori, l’eix vertebrador d’allò que ens fa ser poble i fa
realitat avui en dia els Països Catalans.
La llengua té un context desigual i únic en cada territori, així i tot, la
lluita per la preservació i contra el retrocés és compartida. Són
molts els indicadors que evidencien la reducció progressiva de
parlants, és per això que les entitats juvenils dels diferents territoris de parla catalana, en un exercici de maduresa i compromís,
ﬁrmen plegades el present acord que reivindica el següent:

Llengua d’acollida, arrelament i cohesió social:

Als Països Catalans volem acollir, i ho volem fer plenament en
català. Arreu dels Països Catalans hi ha diversos idiomes que conviuen amb oﬁcialitat i cooﬁcialitat, però es parlen centenars de
llengües més, per això volem que el català sigui un punt de trobada
i el canal d’interacció entre totes aquestes, el nexe d’unió enmig de
la pluralitat que actuï com un element de cohesió social i contribueixi al desenvolupament de societats sanes i diverses però amb
consciència col·lectiva. Volem comunitats veïnals, culturals i
socials robustes que enriqueixin i enforteixin la societat, així com
que la facin més crítica, i el català és un element imprescindible,
una via d’entrada a la participació activa de la vida pública: com
més coneixement lingüístic més implicació social. En aquest sentit
cal destacar el paper de les aules d’acollida en l’àmbit escolar.

Denunciem les agressions lingüístiques:

La llengua catalana, al llarg de la seva història, ha passat per situacions de prohibició, reconeixement, normalització i substitució
lingüística per part dels diferents Estats. És en aquest conflicte per
la dominació dels Països Catalans que es produeixen nombrosos
atacs de desprestigi i la utilització interessada del català per
trencar la societat. Cal denunciar i combatre aquests discursos
d’odi i les vulneracions dels drets lingüístics per part dels estats
espanyol, francès i italià i la complicitat de la Unió Europea al no
reconèixer-ne l’oﬁcialitat.

Treballem des de les institucions:

Les institucions pròpies tenen un paper fonamental en la promoció
i defensa de la llengua catalana. Des de les dues Generalitats, el
Govern de les Illes, el Govern d’Aragó, el Consell Departamental,
els Consells Insulars, els Consells Comarcals, les Mancomunitats i
els Ajuntaments, s’han d’impulsar polítiques públiques de suport i
promoció de la llengua, així com l’existència de mitjans de comunicació públics. És la manera de garantir tots els drets a la ciutadania,
millorar la cohesió social i preservar la diversitat lingüística dels
Països Catalans.

Encoratgem a la societat:

Les mesures que es puguin impulsar des de les institucions han
d’anar acompanyades de la conscienciació de la societat vers l’ús
del català, reconeixent-la com a llengua de ple dret i no de segona,
espolsant els complexos lingüístics i enfortint la consciència
col·lectiva. Als moviments socials, als centres de treball, a l’oci, a
les xarxes socials: no canviem de llengua, fem-ho en català!

A les aules, en català:

Per la preservació d’una llengua és imprescindible la seva presència en l’àmbit educatiu. L’ensenyament del català és un dret nacional que tota la ciutadania dels Països Catalans ha de tenir garantit.
Cal que les institucions, els centres educatius i les universitats
adoptin mesures per garantir i fomentar l'ús del català en docència
i recerca, així com en la redacció de treballs de ﬁ de grau i la traducció de bibliograﬁa existent per afavorir la investigació, la recerca i el
coneixement.

ATREVEIX-TE!

Signen:

Donen suport:

