
MANIFEST DE LO RAT PENAT

La Junta de Govern de Lo Rat Penat reunida en sessió extraordinària el passat dia 6 de febrer de 
2014 acordà exigir al Govern de la Generalitat el compliment de l’Estatut d’Autonomia, ademés 
del seu compromís electoral i de govern en defensa de les senyes d’identitat culturals, socials i  
històriques del poble valencià.

El  govern autonòmic presidit  pel  Partit  Popular,  creà l’AVL en la finalitat  de velar,  establir  la  
normativa,  cuidar,  promoure  i  defendre  la  Llengua  Valenciana.  Lo  Rat  Penat  ha  denunciat  
reiteradament l’interés espuri de les persones que conformen la mateixa. Els seus integrants  
elegits en l’únic mèrit de ser la representació d’una quota política, llunt de complir en la seua  
obligació  de  defensa  de  la  llengua  valenciana,  l’ataquen  novament.  La  nostra  llengua  se  
configura com un dels símbols més preclars del  nostre patrimoni  inmaterial,  llengua pròpia i  
diferenciada, i per lo tant una de les nostres més clares senyes d’identitat com a poble. És per  
això que exigim el  reconeiximent,  respecte  i  salvaguarda per  part  de totes les institucions  i  
entitats públiques que deurien d’estar sense cap gènero de dubte al seu servici.

Exigim la protecció i compliment de l’artícul 6 del nostre Estatut d’Autonomia que recull de forma  
clara, inequívoca i precisa la voluntat de la majoria del poble valencià en quant a la denominació,  
dret,  reconeiximent,  protecció,  respecte  i  defensa  de  l’idioma valencià,  sense  ingerències  ni  
manipulacions de cap tipo en quant al contingut i alcanç del mateix.

Exigim del President de la Generalitat i del seu Govern el compliment de la seua obligació en  
la defensa de la Llengua Valenciana, sense amparar-se en entitats o institucions que deurien  
estar al servici dels interessos del poble valencià i de les seues lleis. No nos val l’amparar-se 
en el possible dictamen d’un ent que en l’any 2004 ya dictà que no era competència de l’AVL 
definir-se sobre la denominació i l’entitat del valencià, i ara incoherentment el seu resposable  
se desdiu.

En els últims anys hem vist com els representants polítics en diferents bancs, institucions,  
events, empreses públiques, entre uns atres, llunt de defendre els interessos colectius del  
poble i dels ciutadans als que representaven s’han dedicat a tot tipo de lladronici i actuacions  
negligents i errònees que han menyscabat les economies, finances, competitivitat, image, 
entre atres dels valencians. Ara novament un grup d’allumenats pseudocientífics pretenen  
establir  qué és la  llengua vernàcula  dels  valencians,  atacant  les nostres més profundes  
arrels, tradicions i realitats culturals i històriques.

És per això que exigim al Consell que se mostre en este moment en la necessària claritat i  
rotunditat que requerix la defensa de la Llengua Valenciana. Aplegant, si és precís, fins a les  
seues últimes conseqüències en la defensa d’un dels nostres bens colectius més preuats i al  
servici de la voluntat democràtica majoritària del poble valencià expressada i continguda en 
el seu Estatut d’Autonomia. No poden consentir-se les trampes, els atacs i les dreceres al  
servici dels interessos del pancatalanisme cultural, social i polític.

Imaginen vostés que faria un govern llegítim i democràtic en l’entitat i categoria necessària en el  
símil en el que l’institució al servici de la defensa de la seua moneda servira a la d’un atre país o  
països, per eixemple que passaria si el Banc Europeu defenguera el dólar en lloc de l’euro. ¿Qué  
hi ha que fer en una AVL que defén reiteradament el Català? Complixquen en el seu llegítim i  
inexcusable deure.




