
La Carta i l’idioma valencià: el punt de vista dels valenciaparlants discriminats

 7 Proposta de pròxims passos

Una volta expressat el nostre punt de vista sobre la situació del valencià en la Comunitat

Valenciana, nos posem a la disposició del Comité d’Experts i proponem alguns pròxims

passos:

1. En primer lloc, demanem al Comité d’Experts  que tinga en conte en el seu

informe d’evaluació els  punts de vista de ONGs de totes les sensibilitats

descrites en l’apartat 3.

2. Les associacions redactores del present informe  nos oferim a mantindre una

reunió  en  els  membres  del  Comité  d’Experts,  a  fi  de  presentar-los

personalment este informe i d’expondre la nostra situació i reivindicacions.

3. Les  entitats  redactores  d’este  informe  convidem  als  membres  del  Comité

d’Experts  a  que,  en  cas  de  fer  una  visita  a  Valéncia,  se  reunixquen  en

representants de les distintes entitats autoctonistes per a conéixer de primera

mà la situació.
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