
MANIFEST DEL CORRELLENGUA

El 9 d’Octubre commemorem l’entrada del rei Jaume I a València i el naixement del poble valencià. 
Per a celebrar-ho, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) organitza, les setmanes prèvies i 
posteriors, cercaviles, manifestacions, tallers infantils i juvenils, xerrades i actes al llarg i ample del 
País Valencià, agrupats amb el nom genèric de Correllengua.

El 9 d’Octubre i el Correllengua ens permeten mirar el passat, i comprovar també que ací hem 
estat i som terra de pas i d’acollida, i per això som una societat diversa, oberta i plural. Al mateix 
temps, el valencià, el nostre català, ens ha oferit una llengua comuna i de trobada, un element de 
cohesió social i de definició de la nostra personalitat col·lectiva davant la resta de pobles del món.

Per això treballem per divulgar la nostra cultura: enguany celebrem l’Any Prudenci Bertrana i 
commemorem el 25è aniversari de la mort de Joan Fuster, dos grans autors que el Correllengua 
porta a escoles i instituts amb unitats didàctiques i auques perquè els nostres joves els coneguen 
i valoren.

Però el 9 d’Octubre i el Correllengua són també una celebració històrica que ens fa mirar cap al 
present i cap al futur, cap allò que som i cap allò que volem ser com a poble. I constatem que el 
País Valencià viu un moment d’esperança, i també de reivindicació. D’esperança, perquè després 
d’anys de treball de moltes persones, vam aconseguir iniciar un canvi de cicle social que es traduí 
finalment en el canvi polític iniciat ara fa dos anys. I això ha permès posar fi als governs corruptes, 
autoritaris i antivalencians. I de reivindicació, perquè hem avançat, però encara hi ha molt de camí 
per fer.

Acció Cultural del País Valencià està compromesa en l’aprovació, finalment, de la nova llei de la 
funció pública que assegure la competència lingüística dels nostres funcionaris. Hem de recordar 
que encara no s’ha aixecat la censura de TV3 i que continuem sense recuperar la ràdio i televisió 
valencianes. Estarem al costat del Govern valencià en la defensa del Decret de Plurilingüisme, 
però alhora hem d’assenyalar que la nostra cultura no rep el suport que necessita, i que gairebé 
tot està per fer perquè la presència de la llengua es normalitze en la justícia, o que cal garantir 
amb més força els drets lingüístics dels valencians. Vam ser els primers a demanar un finançament 
just i estem compromesos en la mobilització per a exigir-lo, i al mateix temps també volem 
avançar en la col·laboració en tots els àmbits entre el País Valencià, Catalunya i les Illes Balears.

Hem avançat molt, i volem celebrar-ho. I volem continuar avançant, perquè el nostre és un 
projecte de futur ambiciós per al conjunt dels valencians. 

Visca el Correllengua !
Visca el País Valencià!


