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 Notícies de la FOLC / Notícies destacades 

 
 

 
La campanya PER LA RECIPROCITAT PLENA I L’ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ organitzada per la FOLC continua amb la 
difusió dels vídeos individuals que podeu trobar a #reciprocitatmitjans youtube, on personalitats dels Països Catalans manifesten 
opinions favorables als objectius de la campanya. Aviat afegirem més vídeos als ja existents. Ja són moltes les entitats i 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. 
Per a la difusio de la campanya també convé retuitejar les nostres piulades. 
 

La campanya es torna a animar a twitter amb els eslògans: «Reciprocitat ja!» i «Volem reciprocitat i la volem ara»: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
També el passat 28 de juliol «EL MATÍ DIGITAL» informava que el reportatge «Una llengua sense senyal», obra de Sergi Moyano 
i protagonitzada per Mònica Terribas, Susanna Lliberós i Rafel Gallego, havia guanyat el Premi de Periodisme Alberta 

Giménez. El reportatge aborda el tema de la reciprocitat dels mitjans en llengua catalana. Encapçalava la notícia així: 
 
«Més prompte que tard, els governs hauran de prendre partit: o bé satisfer una demanda històrica o, per contra, seguir amb el 
silenci comunicatiu». 
 
La notícia «ACPV I ESCOLA VALENCIANA ES REUNEIXEN AMB À PUNT» informa que en la important reunió del 20 de juliol es va 
fer referència a la reciprocitat en els termes següents: «col·laboració activa d’À Punt amb TV3 i IB3 (i les respectives ràdios 

públiques), la qual s’hauria de traduir en la reciprocitat dels senyals, la coproducció de programes i la compra conjunta 
de drets».  
 
I encara, en l'entrevista del 23 d'agost a TV3 a Jéssica Albiach (presidenta del grup parlamentari Catalunya en Comú-Podem) 
l'entrevistada va opinar que «la reciprocitat és necessària, és una riquesa per compartir i crec que s'han d'enfortir els 

llaços entre les Illes, el País Valencià i Catalunya. Hem estat massa temps d'esquenes...». 
Podeu veure l'entrevista aquí (el tema de la reciprocitat es tracta els 2 últims minuts). 

 
Finalment destaquem en aquest butlletí les notícies següents: ACPV I ESCOLA VALENCIANA ES REUNEIXEN AMB À PUNT, ja 
comentada en relació amb la reciprocitat, remarcant que a la reunió es van tractar altres temes importants com el del valencià 
com a llengua vehicular d’À Punt; STEPV, USTEC I STEI EDITEN UNA REVISTA CONJUNTA, tres sindicats que formen part de la 
FOLC, amb «un discurs conjunt que vol unir veus (i iniciatives) davant el control de l’escola (i de la societat)...»; PER QUÈ ELS 
TRIBUNALS IMPEDEIXEN LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ?, amb dades molt aclaridores sobre la discriminació del valencià 

per part dels tribunals; i L'IEC, L'AVL I LA UIB SIGNEN UN PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ PER UNA NORMATIVA INCLUSIVA I 
UNITÀRIA, una fita en defensa de la unitat de la llengua catalana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.folc.cat/form
https://elmati.cat/una-llengua-sense-senyal-reciprocitat-tv3-apunt-ib3/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/entrevista-jessica-albiach-23082020/video/6056521/


 
  Notícies de les entitats 
 

 
VICENT SANCHIS ANUNCIA EL RETORN D'UN CANAL JUVENIL A TV3 

 
Vicent Sanchis, director de TV3, ha anunciat que treballen amb una reordenació dels canals de la televisió pública que 
comportaria el retorn d’un espai juvenil, desaparegut des del tancament del canal 3XL ara fa vuit anys. En una entrevista a 
elcinefil.cat, Sanchis ha explicat que treballen una proposta per a unir els continguts culturals i esportius -molt reduïts durant 

aquests anys per la pèrdua de drets televisius- que seria un híbrid del Canal 33 i l’Esport 3; i aprofitar l’espai que ara ocupa el 
Canal 33 al vespre en la mateixa freqüència que el Super 3 per a convertir-lo en un canal infantil i juvenil. Aquesta remodelació, 
explica, també afectaria l’actual Súper 3, que es convertiria en un “Súper 3 Z” amb espais en obert i una rèplica a internet. 
 
Més infomació: Radiocatalunya.cat  
 

 
AGENDA DE LA CAL  
 
3 d'octubre 2020: Acte Central del Correllengua 2020. De les 10:00h a les 23:00h. 
El matí, visita als espais històrics de la vila de Sitges (El Garraf), una lectura de poemes i un espectacle infantil. Les activitats de 

la tarda consistiran en una cantada coral, que donarà pas a la mítica encesa de la Flama del Correllengua i la lectura del Manifest, 
que simbolitza el tret de sortida del Correllengua, i seguidament un espectacle poeticomusical d’homenatge a la figura de Josep 

Carner. Finalitzarà amb un grup de música per al jovent. 
 
Més infomació: Correllengua.cat 
 
 
ACPV I ESCOLA VALENCIANA ES REUNEIXEN AMB À PUNT 
 

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua (FEV) es van 
reunir el 20 de juliol amb el director i el president del Consell Rector d’À Punt, Alfred Costa i Enrique Soriano, després que 
ambdues entitats manifestaren, uns dies abans, la seua preocupació per la possibilitat d’una modificació de la llei de creació de 
l’ens. 
Les entitats van rebre amb satisfacció l’afirmació del director d’À Punt i del president del seu Consell Rector en el sentit que mai 
no han considerat la possibilitat de modificar (o de proposar de modificar) la llei pel que fa a la consideració del valencià com a 

llengua vehicular d’À Punt.  
Les entitats van voler, en primer lloc, expressar el seu suport a una ràdio i televisió valencianes com a servei públic i model de 
qualitat, professionalitat i proximitat i amb el valencià com a llengua vehicular. També van recordar la necessitat d’incrementar 
el pressupost.  
En segon lloc, van subratllar la importància crucial d’À Punt com a motor del sector audiovisual valencià i, per tant, van demanar 
el compromís de la direcció i del Consell Rector en l’assumpció d’aquesta funció. 
En tercer lloc, i amb el mateix objectiu de rendibilitzar inversions i ampliar mercat, a més de contribuir a una de les funcions 

clau de l’ens, com és la promoció de la llengua pròpia, també van remarcar la importància d’una col·laboració activa d’À Punt 
amb TV3 i IB3 (i les respectives ràdios públiques), la qual s’hauria de traduir en la reciprocitat dels senyals, la coproducció de 
programes i la compra conjunta de drets. 
 
Més informació: Escolavalenciana.org 
 
Notícia relacionada: Intersindical valenciana s'oposa al projecte de castellanització d'À punt. Davant les informacions de 

rebaixar l’ús del valencià vehicular en favor d’un percentatge creixent del continguts en castellà, la secció d’Intersindical d'À 

Punt es va  sumar a la denúncia d’Escola Valenciana i Acció Cultural del País Valencià i en defensa dels drets de la plantilla. 
 
Més informació: Intersindical.org 
 
 
STEPV, USTEC I STEI EDITEN UNA REVISTA CONJUNTA 

 

«L’ofici de mestr@: entre el compromís i la repressió» és una publicació conjunta de l’STEPV 
i dels sindicats amics de Catalunya (la USTEC) i les Illes Balears (l’STEI), tres sindicats que formen 
part de la FOLC, per denunciar les pressions que rep l’escola quan no es plega als interessos del 
capitalisme i el neoliberalisme que dominen els discursos d’una part important de la societat actual. 
En la revista, només en format electrònic, trobem articles que denuncien la repressió del 
franquisme cap a l’escola i la depuració que van patir milers de mestres que, durant la República, 
havien apostat per una pedagogia que havia de servir per millorar la societat mitjançant la cultura. 

Hi ha també un repàs de les diverses campanyes de persecució que han patit i pateixen les i els 
docents per determinats col·lectius de dreta o ultradreta. El professorat, en els últims anys, ha 
estat en el centre de la diana. La publicació naix amb una vocació global, raó per la qual s’analitza 
també la situació que es viu a diferents parts del planeta: a Itàlia, a Grècia, al Sàhara, a Sud-
amèrica… En definitiva, un discurs conjunt que vol unir veus (i iniciatives) davant el control de 
l’escola (i de la societat) que les classes dominants volen realitzar.  
 
Més informació: Stepv 
 
La revista: Intersindical.org 
 

https://www.radiocatalunya.cat/2020/07/24/sanchis-anuncia-el-retorn-dun-canal-juvenil-a-tv3/
https://correllengua.cat/esdeveniments/acte-central-del-correllengua/
https://escolavalenciana.org/web/2020/07/20/acpv-i-escola-valenciana-es-reuneixen-amb-el-director-i-el-president-del-consell-rector-da-punt/
https://intersindical.org/noticies_actualitat/article/intersindical_valenciana_soposa_al_projecte_de_castellanitzacio_del_mitja_public
https://stepv.intersindical.org/noticies/article/stepv_ustec_i_stei_llancen_una_revista_conjunta_per_dignificar_la_labor_del_professorat
https://intersindical.org/stepv/docs/Doce%CC%80ncia_amb_esquelet_sencera_07_07_2021.pdf


 
 
MESURES DE L'OCB PER AFAVORIR L’IMPULS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA A PARTIR  DE LLENGUA, CULTURA I PAÍS 
 
L'Obra Cultural Balear va registrar el 29 de juny, al registre del Parlament, un document que recull algunes 'mesures urgents 
per a l’impuls de l’activitat econòmica, en el context d'unes noves polítiques que situen les persones al centre per pal·liar els 

efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19'. 
L'entitat demana que el màxim de les mesures proposades es vehiculin a través del 'Decret Llei 8/2020, de 13 de maig per a 
l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears'. 
L'OCB ha presentat propostes en els tres eixos principals de feina de l'entitat: Llengua, Cultura i País. 
En els propers dies, es contactarà amb els grups polítics d'arrel democràtica per demanar-los que assumeixin aquestes propostes. 
 

Més informació: Ocb.cat   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
LLENGUA NACIONAL PRESENTA EL LLIBRE «EL BARRUFET GRAMÀTIC. HOMENATGE A ALBERT JANÉ» 

 
El dijous 9 de juliol va tenir lloc al pati de l’Institut d’Estudis Catalans la presentació del llibre «El barrufet gramàtic. Homenatge 
a Albert Jané» en què van participar alguns dels membres de Llengua Nacional. 
Tots els representants de les entitats col·laborades (Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Jordi Manent, 
coordinador del volum; Anna Solà, representant de Drac Màgic; Mercè Canela, directora de Cavall Fort; Xavier Carrasco, president 

de la Fundació Cavall Fort; Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica; Abel Carretero, president de l’Associació Llengua 
Nacional; Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, i Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya) elogiaren la figura i l’obra del mestre Jané amb qualitats com la saviesa, l’erudició, la dignitat, la modèstia, 

l’amabilitat i el bon tracte, la humilitat… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Més informació: Llenguanacional.cat i entrevista a TV3 de Xavier Grasset a Albert Jané. 
 
 
 

EL CATALÀ EN UN PROGRAMA DE LA TELEVISIÓ FRANCESA  
 
Encara que el vídeo s'hagi difós extensament (més de 100.000 visualitzacions en pocs dies) volem comentar l'èxit aconseguit 
per Maxime, un nen de 10 anys, de Perpinyà, que va cantar en català en el concurs del programa "The Voice Kids" de la televisió 
francesa TF1, on la nostra llengua no hi és gens habitual.  

Va interpretar la cançó "Tant com me quedarà" de Jordi Barre. 
 

Més informació: Ccma.cat 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.ocb.cat/index.php?not=53&ini=0
https://llenguanacional.cat/presentacio-del-llibre-el-barrufet-gramatic-a-liec/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/el-barrufet-gramatic-homenatge-a-albert-jane/video/6050655/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/maxime-cayuela-participa-a-voice-kids-a-tf1-cantant-en-catala/video/6056967/


 
  Campanyes, accions, drets lingüístics  
 

 
ANY BADIA I MARGARIT 

 
"Badia i Margarit: ciència i passió al servei de la llengua catalana" a Girona  
 
Conferència a càrrec de Carles Duarte i Montserrat, comissari de l'Any Badia i Margarit. És lingüista, 

poeta i gestor cultural i educatiu. 

Acte emmarcat dins l'Any Badia i Margarit. 

 
Organitza: Direcció General de Política Lingüística  
 
Més informació: Llengua.gencat.cat  
 
 

 
 

 
 
 
PER QUÈ ELS TRIBUNALS IMPEDEIXEN LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ? 
 

Daniel Martín respon aquesta pregunta en un article al Diari Ara del 26.07.2020 que resumim, tot adjuntant un enllaç al text 
sencer. 
Els tribunals espanyols han esmenat els decrets de plurilingüisme, de l’administració i de l'Oficina de Drets Lingüístics. Les 
limitacions són: una secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià (TSPV) 
de tarannà conservador, una "claríssima involució" del Tribunal Suprem (TS) i del Tribunal Constitucional (TC) i una llei 
autonòmica de l’any 1983 "insuficient", que impedeix ampliar els àmbits d'ús de la llengua, especialment en l'administració.  
Aquest és l'atzucac en què es troba el Consell, segons el professor de dret administratiu Andrés Boix i el cap tècnic del Servei 

de Política Lingüística, Alfons Esteve, tots dos de la Universitat de València (UV). 
Per a Alfons Esteve, el canvi definitiu es va produir amb la sentència del 2010 sobre la reforma de l'Estatut de Catalunya. "Fins 

aleshores, s'havia entès que establir un ús preferent del català era normal, atès que partia d'una situació de desigualtat. Però el 
TC va dictaminar que una llengua oficial no pot estar per sota d'una l'altra i va eliminar el deure de conèixer el català". "Per al 
TC, el deure és només amb el castellà", emfatitza Esteve. 
Fa costat a aquesta tesi Andrés Boix, que incideix en el fet que el poder judicial cada vegada "corregeix més l'acció de l'executiu", 

sobretot, "el de les autonomies". El professor de la UV defensa que les judicatures més restrictives han sigut el Tribunal Suprem 
i, especialment, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià.  
L'article dedica un paràgraf a la conservadora secció quarta de la sala contenciosa administrativa on ha recaigut sempre l'anàlisi 
dels decrets i acaba exposant la solució d'una llei d'igualtat lingüística per superar les limitacions de la norma del 1983 i per 
acabar amb la condició del valencià de llengua "discriminada i minoritzada". 
 
 

L'IEC, L'AVL I LA UIB SIGNEN UN PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ PER UNA NORMATIVA INCLUSIVA I UNITÀRIA 
 
El president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Joandomènec Ros; el president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), 
Ramon Ferrer, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, van signar el 7 de juliol un protocol 

general que explicita la voluntat de cooperació de les tres institucions per a l’establiment d’un model normatiu de llengua comú 
que sigui unitari i, a la vegada, respectuós amb la variació geogràfica de la llengua. En aquest acord, les tres institucions s’insten 
a establir i facilitar els instruments necessaris per a fer possible aquest objectiu comú. 

 
En el marc d’aquest protocol, la Secció Filològica de l’IEC, l’AVL i la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la 
UIB han elaborat i aprovat un acord de cooperació per una normativa inclusiva i unitària, que recull la voluntat del protocol i es 
compromet a l’elaboració d’un model unitari amb la prioritat posada en les formes convergents, però que alhora reculli i respecti 
la variació interna de cada parlar. Aquest model ha de nodrir els nous recursos normatius que generi cada institució. En aquest 
moment, l’Institut d’Estudis Catalans està elaborant les bases del nou diccionari normatiu respectant aquests acords. 

Amb aquest acord, les tres entitats volen contribuir a reforçar la unitat de la llengua i, alhora, facilitar la identificació en el model 
normatiu de tots els parlants del territori lingüístic. 
 

 
 
 

 

 
 

Més informació: Podeu veure el protocol   
 
Notícia relacionada: El líder del PP, Pablo Casado, va atacar, uns dies després a València, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua 
pel protocol de col·laboració signat amb l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i la Universitat de les Illes Balears.  
A l'enllaç hi podeu llegir també la rèplica de Vicent Marzà, Conseller d'educació del Govern Valencià. Molt oportuna. 

 
 
 

https://llengua.gencat.cat/ca/any-badia-i-margarit/agenda/
https://www.ara.cat/paisvalencia/valencia-catala-llengua-tribunal-justicia-espanyola-Tribunal-Suprem-Constitucional-Superior-Andres-Boix-Alfons-Esteve_0_2495750507.html
https://www.ara.cat/paisvalencia/valencia-catala-llengua-tribunal-justicia-espanyola-Tribunal-Suprem-Constitucional-Superior-Andres-Boix-Alfons-Esteve_0_2495750507.html
https://criteria.espais.iec.cat/files/2020/07/PROTOCOL_IEC-AVL-UIB.pdf
https://www.nosaltreslaveu.com/noticia/32738/avl-iec-uib-protocol-collaboracio-normativa-inclusiva-unitaria
https://www.nosaltreslaveu.com/video/370/casado-ataca-lavl-no-es-veritat-que-el-valencia-siga-catala


 
EL RELATOR DE L'ONU PER A LES MINORIES NACIONALS DEMANA A L'ESTAT ESPANYOL QUE RESPECTI ELS DRETS 
LINGÜÍSTICS DELS PARLANTS DE CATALÀ 
 
La Plataforma per la Llengua exigeix al Govern espanyol que compleixi els seus compromisos internacionals després que el 
relator Fernand de Varennes, en el seu informe del 2019, adverteixi de la situació de vulneració de drets humans que pateixen 

les minories a Espanya. 
La Plataforma considera que l'informe “mostra les vergonyes pel que fa a la vulneració dels drets i la vexació de les minories, 
una discriminació estructural de l'Estat”. El president de l'entitat, Òscar Escuder, exigeix que "aquest informe serveixi a totes 
les institucions per constatar que en matèria de drets totes les minories de l'Estat espanyol ens trobem encara molt enrere". Per 
això, "exigim que l'Estat reconegui que som una minoria de ple dret, cosa que fins ara nega, malgrat que el relator de l'ONU li 
ho ha demanat expressament. Si almenys això es fes efectiu, es derivaria un deure per a l'Estat espanyol de dissenyar un marc 

legal específic per a la prevenció de la discriminació lingüística envers la comunitat lingüística catalanoparlant, tal com estableix 
la Convenció marc per a la protecció de les minories nacionals -ratificada per Espanya- que l'Estat es nega a aplicar a les 
comunitats lingüístiques no castellanes amb l'argument que no són minories". 
L’enllaç de la notícia inclou una anàlisi detallada de la Plataforma per la Llengua del contingut de l'informe i també accés al text 
sencer de l'informe del relator, en català i en anglès.  
 
 

ELEN RECLAMA A ESPANYA QUE GARANTEIXI ELS DRETS HUMANS, DEIXI EN LLIBERTAT ELS LÍDERS CATALANS I 
CORREGEIXI LA DISCRIMINACIÓ DE LES LLENGÜES  COOFICIALS 

 
El 16 de juliol ELEN (European Language Equality Network/Xarxa europea per la igualtat lingüística) celebrava l'adopció per part 
d'Espanya de la majoria de recomanacions adoptades pels estats, en la Revista Universal Periòdica sobre Drets Humans de les 
NU. Però -afegia- té reptes seriosos pel que fa a la llibertat d'expressió i el dret de reunió pacífica, perquè no fa cas al Grup de 
Treball de les NU sobre Detencions Arbitràries no deixant en llibertat el presos polítics catalans i amb la contínua i sistemàtica 

discriminació de les llengües cooficials per part de la policia i la Justícia. 
 
Més informació: Elen.ngo 
 
 
PROPOSICIÓ D'ERC PEL RECONEIXEMENT DEL CATALÀ A LA UNIÓ EUROPEA 

 
ERC va entrar al registre del Congrés el passat 29 d'agost una proposició no de llei perquè el govern espanyol fes la petició formal 
a Europa. Els republicans defensen que el reconeixement del català és una qüestió de “voluntat política” de l’executiu espanyol, 
ja que –afirmen– no tindria impacte pressupostari. Aquesta iniciativa es planteja en un moment en què Pedro Sánchez necessita 

suports parlamentaris per aprovar els comptes. 
ERC argumenta que hi ha més de deu milions de catalanoparlants repartits en tres estats comunitaris, a més d’Andorra, i que 
l'oficialitat de les llengües cooficials dels estats membres en les seves relacions amb les institucions europees “enforteixen el 

sentiment d’identificació amb el projecte polític de la UE”. El text esmenta una carta de l’expresident del Parlament Europeu 
Antonio Tajani del 16 de gener del 2017, en què responia una petició en aquest sentit d’eurodiputats catalans, dient-los que no 
posaria cap obstacle en l’ús oficial del català a la institució si la petició provenia del govern espanyol.  
 
Més informació: Elpuntavui.cat 
 
 

TRAJECTÒRIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES: NOUS I VELLS PARLANTS 

 
El núm. 30 de la Revista “Treballs de Sociolingüística Catalana” centra el seu contingut en el títol de la notícia.  
Com és habitual, la informació es distribueix en tres apartats: La Secció monogràfica, la Secció Miscel·lània i les Ressenyes. 

Abans d'entrar en matèria, no us perdeu la presentació (el Llindar) d'Emili Boix-Fuster i les tres notes “In memoriam de Rafael 
Lluís Ninyoles”. Podeu consultar el número sencer.  
 

Més informació: Blogs.iec.cat  
 
 
DOS CASOS MÉS DE DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA A LES ILLES  
 
1. Una vigilant de seguretat del metro a un estudiant: “No me hables en mallorquín, a mi me hablas en castellano.” 
 

Més informació: Dbalears.cat 
 
2. La policia espanyola d'Eivissa respon “no te entiendo” i penja el telèfon als que els parlen català. 
 
Més informació: Dbalears.cat 

 
Notícia relacionada: 

L’Obra Cultural Balear (OCB) suplirà la inacció de les institucions públiques en la defensa dels drets lingüístics.  
 
Més informació: Ocb.cat  
 
 
 

 
 
 

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4724/el-relator-especial-de-lonu-per-a-les-minories-nacionals-demana-que-lestat-espanyol-respecti-els-drets-linguistics-dels-parlants-de-catala
https://elen.ngo/2020/07/16/un-upr-elen-calls-on-spain-to-ensure-human-rights-release-catalan-leaders-and-address-co-official-language-discrimination/
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1841466-erc-vol-que-el-govern-espanyol-demani-el-reconeixement-del-catala-com-a-llengua-oficial-de-la-unio-europea.html
https://issuu.com/institut-destudis-catalans/docs/tsc_30_issuu
http://blogs.iec.cat/cruscat/
https://www.dbalears.cat/balears/2020/06/23/340931/vigilant-seguratat-del-metro-estudiant-hables-mallorquin-hablas-castellano.html
https://www.dbalears.cat/balears/2020/06/25/340977/policia-espanyola-eivissa-respon-entiendo-penja-telefon-als-els-parlen-catala.html
http://www.ocb.cat/index.php?not=52&ini=0


 
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  

 
Amb el suport de: 
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