
 

Pepa Llorca Llinares la Secretària de Política Social i 

Lingüística de la Unió General de Treballadors del País Valencià 

denúncia la decisió d’alguns ajuntaments per haver ordenat la 

supressió de les oficines lingüístiques. En primer lloc perquè 

destaquem la finalitat principal del/la tècnic lingüístic que hi és 

promocionar, divulgar i estendre l’ús de la llengua. Treballador/a que 

possibilita el poder difondre actuacions, activitats, treballs i estudis 

sobre la dinamització lingüística del valencià. Per descomptat el que 

intenta és arribar-hi a aconseguir una societat més justa respecte 

dels drets lingüístics de la ciutadania i fomentar, al capdavall, l’ús del 

valencià. 

Motiu aquest pel que intenta portar a terme una sèrie de 

finalitats, que tot i que no estan massa definides, sí que es solen 

concretitzar de manera específica. Per exemple, difondre activitats; 

assessorar i orientar sobre qüestions lingüístiques; promoure l’ús del 

valencià en tots els àmbits on hi puga arribar el seu treball; potenciar 

la correcció, traducció i dinamització del valencià; establir acords de 

col·laboració amb altres organitzacions per a la dinamització 

lingüística del valencià; crear un àmbit de debat, d’informació i 

d’intercanvi sobre qüestions lingüístiques... 

Per totes aquestes funcions, i d’altres que no hem assenyalat, 

volem defendre els drets laborals de les persones que es dediquen a 

la dinamització del valencià en qualsevol camp. Per descomptat, 

nosaltres la UGT-PV com a sindicat de classe que som tenim l’objectiu 

primordial de defendre a les treballadores i els treballadors. I també 

perquè, entre altres coses, eixe lloc de treball potser l’única iniciativa 

en què es dote una entitat per a poder promoure l’ús del valencià. 

Si la creació i el funcionament d’eixe servei eren una iniciativa 

positiva en el sentit de resoldre un dels aspectes fonamentals en la 

relació de les administracions públiques amb les ciutadanes i els 

ciutadans, la possibilitat que siga suprimit eixe servei trencant tant 

aquesta relació com la millora de la gestió lingüística de la mateixa 

administració, i a més ens sembla contradictòria amb els principis que 

guien la legislació lingüística valenciana. 



Els ajuntaments tenen un reglament municipal per a la 

promoció de l’ús del valencià, reglament que van donar lloc a les 

oficines per a canalitzar la correcta aplicació d’aquest reglament, i la 

seua tasca s’ha de mantindre, atesos els objectius que es marquen 

en el reglament. 

Aquests objectius justificaven la creació de les oficines, i que no 

es poden acomplir sense la participació de les i els tècnics lingüístics 

capacitats per a portar a terme de manera eficaç i professional la 

tasca tècnica. Tasca que permet que les diferents institucions tinguen 

una gestió lingüística correcta i responsable i més encara en el cas 

dels ajuntaments. En qualsevol cas, la legislació lingüística vigent 

continua exigint que l’administració es dote dels mitjans necessaris 

per a complir-la, i la supressió de les oficines ha anat en el sentit 

contrari. 

Per tot això, demanem i exigim que els ajuntaments i la resta 

d’administracions públiques valencianes complisquen els seus deures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


