
 
 
 
 
 

 

 

 
MANIFEST EN FAVOR DE LA LLENGUA CATALANA 

 
 
 

Barcelona, desembre de 2021 
 
 
El Centre Excursionista de Catalunya (CEC) forma part, des del seu origen, del teixit d’associacions 
de la societat civil que promouen el desenvolupament de la llengua i la cultura catalanes de 
forma normal, plena i lliure.  
 
Des de la seva fundació el 1876, en plena Renaixença, un dels objectius essencials del Centre 
Excursionista de Catalunya (CEC) ha estat l’estudi, l’aprenentatge i la difusió del país a través de 
la llengua que li és pròpia: el català.  
 
Des del Centre Excursionista de Catalunya (CEC), entitat d’utilitat pública, volem manifestar la 
nostra adhesió a la llengua, un dels nostres pilars fonamentals: 
 

• La llengua catalana és part essencial de la identitat de Catalunya i la seva defensa una 
qüestió de país. 

 
• Catalunya és un sol poble i el català  patrimoni de tota la ciutadania. El coneixement de la 

nostra llengua garanteix el dret a formar-ne part en igualtat de condicions, independent-
ment de l’origen de cadascun de nosaltres. 

 
• La llengua catalana és un element de cohesió social que ens permet avançar com a soci-

etat amb un horitzó compartit. 
 
Davant la situació d’emergència lingüística i l’evident retrocés del seu ús en diversos àmbits, ens 
comprometem a:  
 

• Donar continuïtat a les iniciatives culturals pròpies del Centre Excursionista de Catalunya 
(CEC), on la llengua hi té una presència rellevant. 

 
• Garantir i promoure l'ús del català en tots els àmbits on actuem perquè hi sigui present 

com a llengua de ple dret. 
 

• Vetllar perquè l’excursionisme i l’amor a la muntanya romanguin fidels a l’esperit dels so-
cis i les sòcies,  que, com els il·lustres Pompeu Fabra, Jacint Verdaguer o Josep Maria Ba-
tista i Roca, projectaren els seus coneixements des d’una llengua aferrada al territori i rica 
en matisos. 

 
• Donar suport a les iniciatives a favor del català en àmbits clau com són els centres educa-

tius i els mitjans de comunicació, entre d’altres. 
 

• Col·laborar en campanyes de normalització lingüística. 



 
 
 
 
 

 

 

 
La recuperació de la plenitud del català és una tasca que necessita de l’esforç de tothom: societat  
civil, institucions i ciutadania. Una llengua mil·lenària que arrela aquí i que només ens té a 
nosaltres. Des del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) recolzem fermament totes les 
mobilitzacions, iniciatives i conscienciacions que promoguin i defensin l’ús de la nostra llengua.  
 
Us encoratgem a participar-hi activament. 
  


