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Ens plau donar la benvinguda a la nostra Federació del sindicat Intersindical – CSC  que ja és, per tant, una entitat membre 
de la FOLC. Es tracta d'un sindicat que es defineix com a sindicat català, independentista i de classe. El seu àmbit d'actuació són 
els Països Catalans. Per a més informació podeu consultar la seva pàgina web. 

 
Continuem amb la campanya PER LA RECIPROCITAT PLENA I L’ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ amb la difusió dels 
vídeos individuals que podeu trobar a #reciprocitatmitjans, al canal youtube de la FOLC, on personalitats dels Països Catalans 
manifesten opinions favorables als  objectius de la campanya. La llista de vídeos va creixent. Ja són moltes les persones que 

s’han adherit al manifest d’aquesta campanya i en calen moltes més. Podeu fer-ho en menys d’un minut en aquest enllaç. 
 
En el marc de la campanya, el 17 de desembre passat la FOLC es va reunir amb Núria Llorach (vicepresidenta i presidenta en 

funcions de la CCMA) i Andreu J. Martínez (director d’Estratègia i Recursos Humans de la CCMA) per presentar-los la campanya 

Per la reciprocitat plena i l’espai de comunicació en català. Des de la CCMA es van valorar molt positivament els objectius d’aquesta 

campanya i es va acordar mantenir una línia de contacte per seguir l’evolució i les novetats que es vagin produint durant el 2020 

en l’espai de comunicació en català.  

 

 

A la foto, d’esquerra a dreta, s’hi pot veure la Sra. Núria Llorach amb la Vicepresidenta de la FOLC, Blanca Serra, Daniel 
Condeminas Coordinador tècnic d’aquesta campanya i Rafel Castellanos, Tresorer de la FOLC. 

La campanya compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Catalunya Fons. 

 

        
 

 
Destaquem en aquest butlletí la crida de la Intersindical Valenciana a complir les recomanacions del Consell d'Europa i la 
Manifestació a París i a Perpinyà «Perquè visquin les nostres llengües».  

Tal com es diu a la crida de la Intersindical Valenciana, les recomanacions del Consell d'Europa es refereixen, entre altres temes, 
a la no recepció al País Valencià dels programes de televisió emesos des de Catalunya i les Illes Balears, recomanacions molt 
oportunes per a l'èxit de la nostra campanya Per la reciprocitat plena i l’espai de comunicació en català. L'article de Toni 
Mollà també comenta les recomanacions del Consell d'Europa i la importància de l’ús públic d’un idioma (en concret, els mitjans 

de comunicació) per al seu aprenentatge. 

 

 

 

 

 

https://www.intersindical-csc.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCto8CfLgw4tO00RhtnD2cNA/videos?view=0&sort=p&flow=grid&disable_polymer=true
http://folc.cat/component/content/article/3316-manifest
http://www.folc.cat/form


 
  Notícies de les entitats 
 

 
L'OCB CELEBRA UNA NOVA EDICIÓ DE LA  NIT DE LA CULTURA 

 
L'Obra Cultural Balear (OCB) va celebrar el 28 de desembre passat a Palma la seva Nit de la Cultura 2019 dedicada enguany 
a Aina Moll. L'acte, molt emotiu i reivindicatiu, fou tot un èxit de participació. 
El Senyor Oca, Xanguito, Feliu Ventura, Meritxell Gené, Aina Torres, Xeremiers de Mallorca i un fragment de l'obra 

'Galejar' foren les principals actuacions d'una gala presentada per Apol·lònia Serra i Noemí Garcies. 
Josep De Luis, president de l'OCB, va fer balanç del 2019, va presentar les noves campanyes i iniciatives per al 2020, va 
destacar la figura de la sòcia-fundadora de l'Entitat Aina Moll i va reclamar continuar defensant i dignificant la llengua catalana 
en tots els àmbits socials. A més, Marcel Mauri, d'Òmnium Cultural, va llegir unes paraules de Jordi Cuixart escrites des de 
la presó. 
Durant la Nit de la Cultura també es va fer el lliurament dels Premis 31 de Desembre d'enguany, que tenen com a objectiu 

afavorir l'ús normal de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida social i pública, a més de promoure la cultura i estendre 
la consciència nacional pròpia. L'acte va finalitzar amb el cant de La Balanguera.  
 
Més informació: Dbalears.cat 
 

 
INTERSINDICAL VALENCIANA CRIDA A COMPLIR LES RECOMANACIONS DEL CONSELL D'EUROPA 

 
 
Intersindical Valenciana considera que l’informe del Comité d’experts i 
expertes del Consell d’Europa avala plenament la seva anàlisi i les seves 
propostes sobre la situació del valencià i la política lingüística que s’hauria 
d’impulsar des de les Administracions Públiques locals, autonòmiques i de l’estat 
al País Valencià.  
És per això que fa una crida a les diferents Administracions i partits polítics a 

actuar, de manera immediata, per donar compliment a les recomanacions del 
Consell d’Europa i a les disposicions previstes en la Carta Europea de les Llengües 
Regionals i Minoritàries.  
Aquest informe considera que la situació del valencià és preocupant, 
especialment en l’àmbit de l’administració de l’estat i de l’administració judicial. 

També afirma que l’actual Llei de Plurilingüisme de 2018 no s’ajusta a la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries 

perquè no possibilita la continuïtat i la implantació de programes d’immersió lingüística i destaca també la no recepció dels 
programes de televisió emesos des de Catalunya i les Illes Balears. A més, es recomana l’ús del valencià en el món 
econòmic, especialment al sistema financer i bancari, i a la sanitat i els serveis socials.  
Intersindical Valenciana va presentar, el passat 4 de desembre, dia dels drets lingüístics al País Valencià, un escrit a tots els 
partits polítics que donen suport al Consell de la Generalitat Valenciana per implementar una Llei d’Igualtat Lingüística que 
impulse l’ús del valencià en tots els àmbits socials, així com altres mesures complementàries que acaben amb la secular 
discriminació que pateixen les persones valencianoparlants.  

 
Més informació: Intersindical.org 
 
 
EL CELLER RENDÉ MASDÉU GUANYA EL PREMI LLENGUA NACIONAL 
 

L’Ateneu Barcelonès va acollir el dijous 14 de novembre l’acte de lliurament del II Premi Llengua Nacional, corresponent a l’any 

2019, l’objectiu del qual és premiar empreses i emprenedors que mostrin un ferm compromís amb el català i que contribueixin a 
l’extensió de l’ús —i el bon ús— de la llengua.  
Abel Carretero, president de l’entitat, donà la benvinguda a la cinquantena d’assistents amb un discurs molt reivindicatiu i crític 
amb la situació de repressió que es viu a Catalunya. 
Va presentar l’acte el periodista Gerard Sesé. Entre altres coses, hi hagué una interessant conversa amb Mònica Roca, 
vicepresidenta primera de la Cambra de Comerç de Barcelona. Preguntada per qüestions a l’entorn de la llengua en el món 

empresarial, Roca va posar l’accent en el fet que no és excloent ser una empresa internacional i apostar per l’ús del català i va 
destacar que s’ha de conscienciar la població que els usuaris som els primers que hem d’exigir respecte per la nostra llengua. 
El guanyador del premi fou el Celler Rendé Masdéu, de l’Espluga de Francolí, del qual es remarcà la tasca lingüística en 
l’etiquetatge i la distribució de productes locals amb denominació d’origen arreu del món. A més, es volgué contribuir a la labor 
de reconstrucció després que la riuada de feia a penes unes quantes setmanes destrossés les seves instal·lacions. 
El jurat va decidir atorgar una menció especial a la cooperativa bagenca Fent País. 
L’acte va acabar amb unes paraules de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, que remarcà la importància 

de la renovació i l’actualització del català en un món canviant, així com la necessitat d’iniciatives com la de Llengua Nacional. 

 
Més informació: Llenguanacional.cat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.dbalears.cat/horitzons/2019/12/28/334461/ocb-entrega-els-seus-premis-31de-desembre-compromesos-amb-cultura-llengua-catalana.html
https://twitter.com/share
https://www.dbalears.cat/horitzons/2019/12/28/334463/ocb-celebra-nit-cultura-plena-emocio-reivindicacio.html
https://intersindical.org/llengua/article/linforme_del_consell_deuropa_coincideix_plenament_amb_els_plantejaments_dintersindical_valenciana
https://llenguanacional.cat/el-celler-rende-masdeu-guanya-el-ii-premi-llengua-nacional/


 
LA PXL EXIGEIX MESURES PER ATURAR LES DISCRIMINACIONS LINGÜÍSTIQUES 
 
La Plataforma per la Llengua ho considera d'extrema urgència, després del cas del ciutadà flamenc Kris C. a l'aeroport del 
Prat, intervingut d'un càncer de còlon recentment, obligat a mostrar el contingut de la bossa recol·lectora que porta des de 
l'operació i vexat per la Guàrdia Civil per parlar en català. L'entitat es va personar el 17 de desembre passat a la Delegació del 

Govern espanyol a Catalunya per acompanyar Kris C. a denunciar el tracte vexatori que va rebre de la Guàrdia Civil a l'Aeroport 
del Prat. 
Els fets van tenir lloc el dilluns 9 de desembre, quan l'afectat, originari de Flandes i resident a Catalunya, es disposava a creuar 
l'arc de seguretat a l'Aeroport del Prat. La Plataforma per la llengua explica amb detall les actituds tant del guàrdia de seguretat 
com la dels agents de la guàrdia civil que van intervenir en els fets. Per copsar la gravetat dels fets, val la pena de llegir l'explicació 
completa. 

La Plataforma per la Llengua informa que ha fet cinc peticions a la delegada del Govern espanyol Teresa Cunillera per 
assegurar el respecte dels drets lingüístics dels catalanoparlants, destaca que ja és la tercera discriminació lingüística en 
què s'aplica la Llei Mordassa i acaba recordant que hi ha hagut una setantena de casos de discriminació lingüística 
en 12 anys, com es pot veure en l'estudi del Comportament lingüístic davant dels cossos policials espanyols. 
L'ONG del català constata que en totes les discriminacions hi ha hagut un tracte vexatori i en un 15% s'ha arribat a l'agressió 
física als ciutadans. La majoria de discriminacions no tenen cap conseqüència a nivell legal o judicial i només en un 3% dels casos 
s'acaba condemnant els agents dels cossos policials. 

 
Més informació: plataforma-llengua.cat 

 
 
TALLERS PER LA LLENGUA INFORMA DE LES SEVES ACTIVITATS 

 

 
Tallers per la Llengua torna a informar per mitjà de la seva pàgina web. Tal com s'hi pot 
llegir, Tallers per la Llengua és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a elaborar i 
impartir tallers adreçats a fomentar la sensibilitat envers la diversitat lingüística, la plena 

consciència de la situació actual del català i l’adopció de conductes lingüísticament assertives 
que facilitin el manteniment de la vitalitat de la llengua catalana, ajudant així a assolir la seva 
normalització plena i fer que esdevingui la llengua comuna de totes les persones que viuen 
en el territori lingüístic català. 
El projecte va iniciar-se el 2005, però és durant el 2007 que va agafar més embranzida. De 

fet, ja han passat pels tallers importants sindicats, esplais i associacions, escoles, instituts de 

secundària, institucions i empreses. Tot i l’encara breu trajectòria de l'entitat, ja s’han realitzat 

més de 400 tallers, adreçats a col·lectius ben diferenciats però amb l’objectiu comú de potenciar l’ús del català. La pàgina informa, 

entre altres activitats, dels tallers que dinamitza i de la seva aportació al Pla Educatiu d'Entorn. 

 
 

APLEC CRIDA A LA MOBILITZACIÓ EN SUPORT A L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ 
 
APLEC (Associació per a l'ensenyament del català) de Catalunya Nord va fer una crida a una concentració el 30 de novembre 
passat per l’obertura del català dins tots els col·legis i liceus. La concentració va tenir lloc davant la prefectura a Perpinyà i va 
coincidir amb la manifestació contra el Ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a París sota l'eslogan  «Pour que 
vivent nos langues», en referència a totes les llengües dins l'estat francès, dites «regionals». Ampliem la notícia en l'apartat 
«CAMPANYES, ACCIONS, DRETS LINGÜÍSTICS» d'aquest mateix butlletí. 

La crida es va fer en un context de reculada generalitzada dels ensenyaments de les llengües regionals constatat dins totes les 

regions arran de les diverses reformes decretades sense concertació pel Ministeri (col·legis, liceus, bac…).  
L’APLEC demanava una reunió ràpida del Grup acadèmic per l’ensenyament del català amb els partidaris de l’ensenyament del 
català i el director de l’OPLC per definir d’urgència un pla de desenvolupament de l’ensenyament del català. 
 
Més informació: aplec.cat 
 

El 20 de novembre es va publicar un article a l'Indépendant de Perpinyà d'una intervinenta de català de l'APLEC (Carol) a l'escola 
Tilleuls de Cornellà de la Ribera (Rosselló). 
A la classe de CM2 (de cinquè de primària) la Carol dinamitza el català en els tallers innovadors que fan de llengües amb les TIC. 
S'hi treballen les llengües (espanyol i català) d'una manera original i lúdica, que consisteix en diferents tallers simultanis rotatius. 
Aquests tallers són variats: diàlegs entre alumnes, exercicis d'escolta a l'ordinador, enregistraments d'àudio i vídeo. El projecte 
de català també inclou una correspondència amb la classe de sisena del Col.legi de Millars.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4557/exigim-a-la-delegada-del-govern-espanyol-mesures-immediates-per-aturar-les-discriminacions-linguistiques-de-la-policia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4557/exigim-a-la-delegada-del-govern-espanyol-mesures-immediates-per-aturar-les-discriminacions-linguistiques-de-la-policia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/260/comportament-linguistic-davant-dels-cossos-policials-espanyols
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4557/exigim-a-la-delegada-del-govern-espanyol-mesures-immediates-per-aturar-les-discriminacions-linguistiques-de-la-policia
http://www.tallersperlallengua.cat/
http://viventnoslangues.free.fr/
http://viventnoslangues.free.fr/
http://aplec.cat/actualitats/crida-a-la-mobilitzacio-30-de-novembre-en-suport-a-lensenyament-del-catala/


 
  Campanyes, accions, drets lingüístics  
 

 
 

MANIFESTACIÓ A PARÍS «PERQUÈ VISQUIN LES NOSTRES LLENGÜES»  
 
Segons Nació digital, el dia 30 de novembre centenars de persones es van manifestar en el marc de la protesta "Perquè visquin 
les nostres llengües", que aglutinen el català, l'occità, el bretó, el flamenc i l'euskera, entre d'altres. 

La principal crítica contra el responsable d'educació francès Jean-Michel Blanquer és la reforma de secundària i batxillerat, que 
redueix sota mínimes totes aquestes llengües, disminuint els matriculats d'aquestes assignatures en favor del francès.  
A Perpinyà també es va celebrar una concentració de rebuig d'aquestes mesures, que comentem en una notícia en aquest mateix 
butlletí de l'entitat catalana APLEC.  

  
 

Segons la mateixa font, el diputat Paul Molac i l'eurodiputat de Còrcega, François  
Alfonsi, van ésser dos dels grans impulsors de la protesta, juntament amb 
diverses associacions i entitats en defensa de les llengües.  
Adjuntem un enllaç amb el web d'ELEN on el col·lectiu “Pour Que Vivent Nos 
Langues» complementa la informació. 

 
Més informació:  pic.twitter.com/LOTwpGGoY2 i naciodigital.cat 
 
 
 
 

 
TEMPS DE FRANJA 143 
 
Temps de Franja 143 informa en un article de Carles Sancho que el conegut llibreter de Vall-de-roures Octavi Serret tanca la 

llibreria, però obre un nou projecte cultural. Convertirà el local de la llibreria en la seu de l'Associació Cultural Ilercavònia i 
continuarà com a gestor cultural i literari. La revista conté, com sempre, molts altres articles interessants. 
 
 
REVISTA DE LLENGUA I DRET N.72  
 
Ja s'ha publicat el núm. 72 de la Revista de Llengua i Dret.  
Eva Pons Parera, professora de dret constitucional de la Universitat de Barcelona i directora de la Revista de Llengua i Dret, 
presenta la revista amb els termes següents: 
Aquest número de la Revista de Llengua i Dret fa una anàlisi de l’evolució legislativa i jurisprudencial en matèria de dret lingüístic 

des que l’any 1979 es van aprovar els estatuts d’autonomia de Catalunya i el País Basc, els primers de l’Estat espanyol. El número 

inclou quatre articles que tenen l’origen en les intervencions dels seus autors a la Jornada “40 anys de legislació lingüística: 

balanç i reptes de futur”, que es va celebrar a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya el 18 de setembre de 2019. També 

inclou una edició especial de les cròniques de legislació, jurisprudència i documentació, que en aquesta ocasió ofereixen els    

resums comentats d’aquests quaranta anys. Aquest article presenta, a manera de síntesi, els continguts esmentats. 

 
 

LA DIRECTA I LA DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
La revista La Directa en l'article “La batalla inacabada pels drets lingüístics”, d'Ester Fayos ens informa de les denúncies per 
discriminació lingüística i fa una anàlisi de la situació de la llengua centrada essencialment en el País Valencià i la seva història 
recent. 
 
 
EL CONSELL D'EUROPA I LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
Toni Mollà en un article recent al diari «LA VANGUARDIA» informava que, feia un parell de setmanes, el Consell d’Europa 
havia fet públic un informe reglamentari -aprovat pel Consell de Ministres, amb representants dels quaranta-set estats membres- 
sobre la situació social de les llengües “regionals o minoritàries” de l’estat espanyol. 
Entre altres coses destaca que el Decret de Plurilingüisme del 2018 (de la Generalitat Valenciana) no compleix la Carta 
Europea de Llengües Minoritàries, ja que impossibilita l’aplicació de programes d’immersió lingüística, que la Llei d’Ús i 

Ensenyament del Valencià (1993), a partir de la qual es va generalitzar un model escolar de doble xarxa –valencià/castellà- 
impossibilitava precisament els programes d’immersió lingüística que ara el Consell d’Europa reclama i que els estímuls dels 
hipotètics usuaris d’un idioma no provenen del medi escolar sinó del social, és a dir, que l’ús públic d’un idioma -al carrer, a la 
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plaça, als mitjans de comunicació, a l’esport, al món econòmic i laboral-. 
 
 
 

 
 
 

https://elen.ngo/2019/12/06/paris-demonstration-underlines-need-for-regional-language-legislation/
https://t.co/LOTwpGGoY2
https://www.naciodigital.cat/noticia/192019/fotos/manifestacio/paris/defensa/catala/llengues/minoritzades
https://issuu.com/temps_de_franja/docs/tdf-143-novembre-19-web%20)%20informa%20en%20un%20article%20de%20Carles%20Sancho%20que%20el%20conegut%20llibreter%20de%20Vall-de-roures
https://blogs.iec.cat/cruscat/2019/12/19/revista-de-llengua-i-dret-n-72
https://directa.cat/la-batalla-inacabada-pels-drets-linguistics/
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20191230/472605708363/consejo-de-europa-politica-linguistica-situacion-valenciano-comunidad-valenciana-toni-molla.html


 
Exposició: 1714-2014 UNA LLENGUA CAP A LA LLIBERTAT - Realitat i vitalitat de la 

llengua catalana 
 

 

És una exposició promoguda per la FOLC, el comissari de la qual és Jordi Solé i Camardons, sociolingüista, bon coneixedor 
de la situació actual de la llengua catalana. El disseny dels  plafons a tot color és obra de Cèsar Amiguet.  
L’exposició mostra en 20 plafons la realitat de la llengua amb els següents eixos temàtics: els territoris on es parla el 
català, la realitat desigual dels usos idiomàtics, la vitalitat i la història de la llengua catalana. Expressa la realitat tal com 
és, subratllant la vitalitat enorme de la llengua, malgrat els segles de persecució lingüística que ha hagut de suportar.  

Els plafons són enrotllables i es poden transportar fàcilment. El contingut i la vistositat de l’exposició ha fet que ja s’hagi 
desplaçat per tots els territoris de llengua catalana des de la seva inauguració el 10 de novembre del 2008. Ha estat 
actualitzada recentment (setembre 2014) 

Si voleu portar l'exposició al vostre municipi o a la vostra entitat, només cal que ens la demaneu. Per fer-ho, ens heu 
d'enviar un correu electrònic a info@folc.cat 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

info@folc.cat www.folc.cat 93.410.31.55 

C/ Rocafort, 242 bis, 1r pis 08029 Barcelona 
 
 
 

 
En compliment dels requeriments de la norma europea fixada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell 
de 27 d'abril de 2016 (RGPD) LA FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS PER LA LLENGUA CATALANA (FOLC) li informa que les dades 
que ens proporcioni formaran part de la nostra base de dades amb l’única finalitat d’enviar-li informació sobre les nostres 
activitats, que les seves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment i que si ho desitja pot exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, així com, si escau, el dret de portabilitat i de 
limitació del tractament, recollits al reglament esmentat, contactant amb nosaltres a través de info@folc.cat  
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