
 

 

 

Santiago Agustí i Calpe, portaveu del grup Municipal Socialista a l'Ajuntament d'Almassora, 

d'acord amb el que disposa el ROF, presenta el Plenari de l'Ajuntament la següent moció. 

 

 

 

Exposició de motius. 

 

 

 

Per a una normalització lingüística en valencià és molt important que des de les institucions 

municipals hi haja, primer, la voluntat política de voler treballar en valencià i després fer una tasca 

de promoció de l´´us del valencià utilitzan-lo en tota la documentació dels diversos departaments 

que configuren la institució local. 

 

Si des de les institucions locals fomentem l'ús de la nostra llengua estem donant un missatge clar als 

ciutadans: el valencià és una llengua culta i digna de ser utilitzada en tots els àmbits d'ús. Volem 

recordar que una llengua si no s'utilitza en l'escola , si no s'utilitza en l'àmbit de les institucions 

polítiques, locals i autonòmiques, és molt difícil que puga sobreviure a la pressió exercida sobre ella 

per altres llengües que gaudeixen de major suport. 

 

Cal defendre la nostra llengua com a símbol identitari de la nostra cultura que ens defineix com a 

poble, i defendre el seu ús. 

 

L'escola pública valenciana ha de fomentar l'ús del valencià i la Conselleria d'Educació ha d'anar en 

la mateixa direcció, hem d'acabar amb el tancament de línees escolars en valencià, quan existeix 

una demanda important, majoritaria i creixent per part dels pares i xiquets que volen estudiar en la 

seva llengua. 

 

Som un poble històricament valencianoparlant ,per aquesta raó existeix una demanda important per 

part dels ciutadans d'un major ús del valencià per part de l'administració municipal. 

 

Per aquestos motius presentem al plenari de l'Ajuntament d'almassora la següent MOCIÓ: 

 

 

_Que  l'Ajuntament d'Almassora augmente l'ús del valencià,  i inicie una campanya  per a 

promocionar la nostra llengua en tots els seus departaments. 

_Que es puguen desenvolupar les següents mesures concretes: 

 

 

 

 

 

 

    Almassora 9 de maig de 2014 

 

    Santiago Agustí i Calpe. 

 

 

 



 SR. ALCALDE-PRESIDENT de L'AJUNTAMENT ALMASSORA. 

 


