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Continua la informació sobre l'ANY BADIA I MARGARIT amb una nota breu i una recomanació d'un article a l'apartat
Campanyes, accions, drets lingüístics.
La campanya PER LA RECIPROCITAT PLENA I L’ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ 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.
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. Per a la difusió de la campanya també convé retuitejar les nostres piulades.
Destaquem en aquest butlletí, dues notícies relacionades amb la campanya.
La primera es refereix al full de ruta per a la sensibilització lingüística coordinat pels tres governs de les Illes Balears, Catalunya
i el País Valencià a l'apartat d'aquest butlletí Campanyes, accions, drets lingüístics on s'informa que «Per als tres governs, la
presència de la llengua en la televisió i la reciprocitat de les emissions entre les televisions públiques "és una
prioritat". També han establert una via per compartir projectes i línies de col·laboració». Una molt bona notícia.
D'altra banda ens ha arribat una piulada de Carles Mulet Garcia que reproduïm, iniciatives com aquesta sempre són benvingudes.
També destaquem les notícies centrades en l'exigència de la competència lingüística en la llei de la funció pública al País
Valencià, amb la intervenció de la Intersindical Valenciana, STEPV, ACPV i Escola Valenciana. Sobre el mateix tema,
informem de la sentència favorable del TSJIB que l'Obra Cultural Balear recomana aprofitar perquè el Govern Balear rectifiqui
la seva decisió restrictiva.
Saludem la iniciativa de l'Institut d'Estudis Eivissencs de convocar unes beques per a fomentar la recopilació de la toponímia
de les Illes que sovint apareix amb noms inventats com fa Google Maps i altres plataformes digitals. Podem corroborar aquest
fet. Precisament en el nostre butlletí núm. 127 (gener 2019) vam alertar dels errors de la toponímia de Google Maps. En
concret, a Eivissa en vam esmentar els següents: Ibiza (illa i vila), San José, San Mateo de Abarca, San Miguel de Balansat, Cala
San Vicente, San Carlos, Santa Eulalia del Río i San Jorge de Ses Salines.

Notícies de les entitats
L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA NO GARANTEIX ELS DRETS DE LA CIUTADANIA
Intersindical Valenciana considera fonamental l’exigència de la competència
lingüística per garantir els drets de tota la ciutadania. L’avantprojecte de llei de la funció
pública valenciana aprovat pel Consell del Botànic no garanteix en absolut l’exigència
de la competència lingüística en els llocs de treball de les administracions valencianes,
ja que s’ajorna, pràcticament sine die, l’aprovació d’aquesta exigència. El desembre de
2016 les principals forces sindicals, i entre elles Intersindical Valenciana, van signar un
acord en què demanaven “garantir la competència lingüística de totes les persones que
treballen” en l’administració.
El maig de l’any passat, Intersindical Valenciana va mostrar la seua satisfacció perquè el dictamen del Consell Jurídic Consultiu
(CJC) avalava amb claredat l’exigència de la competència lingüística en l’accés a la funció pública i on el CJC afirmava que no hi
havia cap objecció jurídica per posar en marxa aquesta normativa. El fet que no s’haja fet encara, només fa pensar al sindicat
que els únics impediments són merament de càlcul polític.
Més informació: Intersindical.org
STEPV DEFENSA EN EL TRIBUNAL SUPREM EL DECRET D’USOS LINGÜÍSTICS
El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV) va acudir el 26
de febrer al Tribunal Suprem (TS) per defensar la legalitat del DECRET 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen
els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat Valenciana. La vista oral en el
TS havia de determinar sobre el recurs de cassació presentat per la Generalitat Valenciana i l’STEPV contra la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que va anul·lar 13 articles i una disposició final del decret.

Aquesta sentència va ser dictada a partir dels recursos presentats pel sindicat CSIF i dos dirigents del PP. El Sindicat, única entitat
que ha defensat als tribunals la legalitat del decret d’usos lingüístics, espera que el TS tinga en compte la seua pròpia
jurisprudència i les sentències del Tribunal Constitucional per deixar sense efecte la sentència del TSJCV.
Més informació: Intersindical.org

ACPV I ESCOLA VALENCIANA DEMANEN LA INCLUSIÓ DE LA COMPETÈNCIA EN LA LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
L’avantprojecte de Llei de la Funció Pública presentat el 14 de febrer al Ple del
Consell no assegura la competència lingüística en tots els llocs de treball de
l’administració valenciana. És per això que ACPV i Escola Valenciana han
acordat sol·licitar una reunió conjunta amb el Molt Honorable President de la
Generalitat Valenciana i també obrir una ronda de contactes amb els partits
polítics amb representació a les Corts Valencianes per tal de garantir la inclusió
de la competència lingüística en la Llei en el seu tràmit parlamentari en les Corts.
ACPV i Escola Valenciana no entenen per què, malgrat l’amplíssim consens de
les principals forces sindicals i entitats cíviques valencianes la inclusió de la
competència lingüística en valencià haja sigut un obstacle per a la Conselleria
de Justícia. Es tracta simplement d’aplicar allò que ja s’ha acordat entre PSPVPSOE, Compromís i Podem i que, a més, s’aplica des de fa dècades en les altres
comunitats autònomes: el dret de la ciutadania a ser atesos en la llengua oficial i pròpia.
De fet, al segon acord del Botànic, les tres forces polítiques que el sustenten van acordar en el punt 8 que “la nova Llei de funció
pública valenciana incloga l’adquisició de coneixements i habilitats que garantisquen el principi d’igualtat i no discriminació per
motius culturals, lingüístics, de gènere o capacitats.”
Més informació: Acpv.cat

LA SENTÈNCIA DEL TSJIB ÉS UNA OPORTUNITAT PERQUÈ EL GOVERN BALEAR RECTIFIQUI I QUE EL CATALÀ SIGUI
UN REQUISIT A LA SANITAT PÚBLICA
Aquest títol resumeix l'opinió de l'Obra Cultural Balear (OCB) sobre la sentència, la qual deixa clar que el català ha de ser
requisit d'accés en una parcel·la de l'Administració pública, però que per això cal que es modifiqui la Llei de Funció Publica.
De fet, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) reconeix que «El dret constitucional dels ciutadans
a ser atesos en català, això és, a dirigir comunicacions en català i a rebre contestació en català, sumat a altres justificades raons,
com l'eficàcia administrativa o la normalització lingüística, fan precís que l'Administració de la Comunitat Autònoma atorgui
rellevància jurídica al coneixement de la llengua catalana a l'objecte de l'ingrés i/o la provisió de places en la funció pública de
les Illes Balears».
Més informació: http://www.ocb.cat/index.php?not=43&ini=0

AGENDA D'AMICS DE LA BRESSOLA
Dimarts 31 de març visita dels Amics de La Bressola a Pesillà de la Ribera (Rosselló) per a conèixer l'escola de La Bressola i el
seu entorn, la subcomarca del Riberal.
Més informació: Amicsbressola.cat
L'IEE CONVOCA BEQUES PER A RECOPILAR LA TOPONÍMIA D'EIVISSA
L'Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) ha convocat unes beques per a fomentar la recopilació
de la toponímia de les Illes que sovint apareix amb noms inventats com fa Google Maps i
altres plataformes digitals.
Els representants de l'IEE també han anunciat que a través del Consell de Cultura de Balears,
del qual forma part l'entitat, s'impulsarà la recuperació i la protecció de la toponímia de les
quatre illes.
Per això s'ha proposat de crear una comissió coordinada entre les quatre illes i dirigida pel
Govern Balear, per adreçar-se a les plataformes com Google i vetllar per la denominació
original dels indrets de les Balears.
Més informació: Diariodeibiza.es

Campanyes, accions, drets lingüístics
ANY BADIA I MARGARIT
Unes paraules del comissari de l'Any Badia i Margarit, a tall de presentació
"El professor Badia era un científic d’una exigència i d’un rigor exemplars, però mai no
va entendre la seva responsabilitat acadèmica com una funció independent de la
realitat social. Amb una visió sempre compromesa cívicament, va integrar en la seva
vida i en la seva obra una vocació de servir el país, de fer-hi aportacions útils. Ho va
demostrar esdevenint precursor de l’aplicació dins de la lingüística catalana de la
dimensió social i de les metodologies sociolingüístiques."
Carles Duarte i Montserrat. Comissari de l'Any Badia i Margarit (extret del blog de
la Revista de Llengua i Dret; novembre de 2014).

Més informació: Llengua.gencat.cat i també recomanem l'article de David Paloma «Badia i Margarit, l'elogi de l'error».
ACORDEN UN FULL DE RUTA PER A LA SENSIBILITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Els governs de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià continuen forjant un full de ruta per a la sensibilització lingüística.
La directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, Beatriu Defior; la directora general de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa, i el director general de
Política Lingüística i Multilingüisme de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, es van
reunir el 7 de febrer al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en la setena
reunió de coordinació sobre política lingüística entre els tres governs.
Per als tres governs, la presència de la llengua en la televisió i la reciprocitat de les
emissions entre les televisions públiques "és una prioritat" i van establir una via per
compartir projectes i línies de col·laboració.
Els tres governs van coordinar estratègies per impulsar l'ús de la llengua pròpia que
comparteixen en àmbits com l'acreditació de coneixements de llengua i l'accés a la funció
pública, la sensibilització lingüística en àmbits com la salut, la promoció del canvi d'hàbits
lingüístics, el foment de la llengua en empreses, productes audiovisuals i videojocs.
En la reunió es va valorar l'informe del Comitè de Ministres del Consell d'Europa sobre l'aplicació a l'Estat de la Carta Europea
de les llengües regionals i minoritàries. Els directors generals demanen a l'Estat l'aplicació de les recomanacions d'acció
immediata: la modificació de la Llei orgànica del poder judicial per garantir l'ús del català en els procediments judicials i l'ús del
català en el si de l'Administració de l'Estat.
Més informació: Arabalears.cat
LA LLIBRERIA CATALANA DE PERPINYÀ, PREMI MARTÍ GASULL
La Llibreria Catalana de Perpinyà, fundada el 1986 i única a la Catalunya del Nord, especialitzada en libres en català i temàtica
catalana, va rebre el 17 de febrer el VII Premi Martí Gasull i Roig de la Plataforma per la Llengua a l’exemplaritat en la seva
defensa del català. Joana Serra, propietària des del 2012 de la llibreria, activista cultural i vicepresidenta de l’associació
catalanista Aire Nou de Baó, va rebre el premi de la mà del president de la Generalitat, Quim Torra.
Més informació: Elpuntavui.cat
ENTITATS A FAVOR DE LES LLENGÜES MINORITZADES A L'ESTAT ESPANYOL ES REUNEIXEN AMB ELS GRUPS
PARLAMENTARIS DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS
Representants d’entitats que treballen a favor del català, l’aragonès, l’asturià,
l’èuscar i el gallec van oferir una roda de premsa al Congrés dels Diputats el
dia 11 de febrer per a valorar les reunions amb els grups parlamentaris.
L’objectiu final dels encontres és el requeriment de mesures concretes per
a garantir la igualtat lingüística, la llibertat i la democràcia.
Les
entitats
KONTSEILUA,
A
MESA
POLA
NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA, CIEMEN, INICIATIVA POL ASTURIANU, NOGARA,
PLATAFORMA PER LA LLENGUA, ÒMNIUM, ESCOLA VALENCIANA i
ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ van valorar la reunió amb els grups
parlamentaris en una roda de premsa. A les reunions hi van acudir
representants dels partits PSOE, Unidas Podemos, BNG, EHBildu, Esquerra,
JuntsXCat, CUP, EAJ-PNV i Compromís.
Els representants dels agents socials van recordar, en primer lloc, que, a pesar dels compromisos adquirits en l’àmbit
internacional com ara la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries o la Declaració Universal dels Drets
Lingüístics i de la cooficialitat en alguns territoris, l’estat espanyol no ha volgut adaptar-se a la diversitat lingüística i s’ha

limitat a un reconeixement més teòric que pràctic, i sempre ha partit de la superioritat de l’espanyol a tots els nivells. Per
això van presentar el document de compromisos Pluralitat lingüística: llibertat, igualtat i democràcia.
Més informació: Acpv.cat
HISTÒRIC DELS RESUMS DE SITUACIÓ DEL BARÒMETRE DE L'ÚS DEL CATALÀ A INTERNET (del 2002 al 2020)
http://wiccac.cat/hist_resums.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
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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

