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El 21 de gener la FOLC i Reciprocitat Ara es van reunir per establir línies de col·laboració a favor de l’espai audiovisual en la
nostra llengua i van fer públic el següent comunicat:
La Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) i Reciprocitat Ara es reuneixen per impulsar la campanya a favor
de la recepció dels mitjans de comunicació i de la creació d’un espai audiovisual compartit en la nostra llengua en tots els territoris
del nostre domini lingüístic.
Les dues entitats treballen, des de fa mesos, per aconseguir unes reivindicacions que tenen una llarga tradició i que, en aquests
moments, estan de plena actualitat per les campanyes que diverses entitats, entre les que es troben Reciprocitat Ara i la FOLC,
han implementat amb diverses iniciatives a les xarxes socials, institucions i localitats de tots els territoris de parla catalana.
La FOLC i Reciprocitat Ara demanen als governs autonòmics de les Illes Balears, Catalunya i País Valencià, als partits polítics i a
les corporacions de mitjans de comunicació que atenguen les seues peticions per posar en marxa la reciprocitat i l’espai
audiovisual compartit amb rapidesa. En eixe sentit consideren que la majoria de la població està d’acord en la recepció de les
emissions de la CCMC, CVMC i IB3, així com dels senyals de RTV Andorra o de català de France 3. També en aprofundir en les
col·laboracions i intercanvis comuns per enfortir l’espai de comunicació en català, pensant en les persones nouvingudes i
especialment en les noves generacions (públic infantil i juvenil).
Més recentment es feia pública la notícia que À Punt s'incorporarà a Bon Dia TV, juntament amb TV3 i IB3. És una molt
bona notícia i en reproduïm la que va publicar el diari dBalears a l'apartat «Campanyes, accions, drets lingüístics». Però també
volem remarcar que la incorporació a Bon Dia TV no és la reciprocitat plena i l'espai de comunicació en català que reivindica la
FOLC, com explica també el comunicat conjunt de la FOLC i Reciprocitat Ara. És urgent «aprofundir en les col·laboracions i
intercanvis comuns per enfortir l’espai de comunicació en català, pensant en les persones nouvingudes i especialment en les
noves generacions (públic infantil i juvenil)” com és pot llegir al final del comunicat.
NOVA EXPOSICIÓ NO PRESENCIAL: “1714-2014 UNA LLENGUA CAP A LA LLIBERTAT - Realitat i vitalitat de la llengua
catalana”
Davant les dificultats de difusió de l'exposició presencial de la FOLC a causa de la persistència de la COVID-19, us presentem
una versió no presencial que hem estructurat de la manera següent:
Contindrà 12 imatges (plafons de l'exposició presencial) que s'enviaran per correu electrònic a l'entitat o institució que ens demani
l'exposició. Les imatges es podran reenviar a les persones que estiguin interessades en l'exposició no presencial (usuaris) amb
l'única condició d'advertir-los que no n'alterin el contingut original si en volen fer divulgació.
També s'ha previst oferir més informació als usuaris de l'exposició no presencial amb la possibilitat de fer preguntes relacionades
amb l'exposició.
Més detalls de l’exposició aquí.

Notícies de les entitats
ACPV RECLAMA AL GOVERN DE LA GENERALITAT LA REOBERTURA DE TV3

El 17 de febrer, va fer exactament 10 anys que el Govern de Francisco Camps forçà
il·legalment el tancament de TV3 al País Valencià amb una estratègia d’ofec econòmic a
Acció Cultural del País Valencià (ACPV), l’entitat que garantia la recepció del senyal,
consistent en la imposició de multes.

10 anys després, ACPV no pot reobrir els repetidors que emetien el senyal de TV3 i Catalunya Ràdio. Tal i com hem explicat
diverses vegades, els repetidors són tecnologia de comunicació que han quedat inservibles, models ara molt antiquats. L’entitat
no disposa dels diners que implicaria comprar-ne de nous i renovar totes les instal·lacions. Però és que, a més, entenem que
això tenia sentit com de manera temporal, mentre no hi hagués un govern valencià que no fos autoritari i antivalencià.

Ja som a la meitat de la segona legislatura “del canvi”, l’anomenat “Govern del Botànic”, i, 10 anys després, la censura és
mantinguda pel Govern tripartit de PSOE, Compromís i Podem. No hi ha raons tècniques que ho justifiquen: en el múltiplex que
actualment té el Govern valencià hi ha espai per a, si més no, emetre el canal principal de TV3; i, en qualsevol cas, existeix
l’opció del múltiplex estadístic, que depén exclusivament de la voluntat del Govern valencià.
Tampoc no hi ha ni justificacions legals ni polítiques ni democràtiques: tots els tribunals demostraren que el tancament s’havia
forçat de manera il·legal.
10 anys després, el Govern del Botànic i els partits avalen amb fets la il·legalitat decidida pel PP, sense cap justificació tècnica,
legal o democràtica. I cap de les tres parts que conformen el Govern no han realitzat cap acció decidida destinada a revertir
aquella censura, mentre que en altres temes (com per exemple el darrer pressupost autonòmic) sí que s’han plantat davant
decisions d’assignació pressupostària a determinada Conselleria considerades injustes.
10 anys després, ACPV reclama al Govern del Botànic que faça realitat “el canvi” que afirma representar. ACPV reclama als tres
partits coresponsables en el manteniment d’aquesta censura que respecten la veu de l’òrgan de la sobirania del poble valencià i
executen de forma efectiva la reciprocitat dels senyals de les televisions i ràdios públiques valenciana i catalana. Per respecte a
la democràcia, a la justícia, a la legalitat i a la llengua.
Més informació: Acpv.cat
EL VALENCIÀ, LLENGUA VEHICULAR DE L'ENSENYAMENT

STEPV dona suport al manifest dels centres pel valencià.
Els instituts de secundària estan preparant ara mateix el Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural
(PEPLI) per al curs 2021/22 (el termini s’acabava el 28 de febrer de 2021) que s’hauria d’haver aplicat el
present curs 2020/21, però que es va ajornar per la pandèmia.
L’aplicació de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el
plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, ha suposat l’eliminació dels programes lingüístics vigents
durant les últimes dècades. A partir de l’aplicació de la nova normativa, els centres han de vehicular l’ensenyament en un
percentatge mínim d’hores en valencià, anglès i castellà que implica, en molts casos, la reducció obligatòria de les hores de
valencià per garantir els percentatges establerts.
L’article 8 de la Llei de Plurilingüisme estableix que es “podrà autoritzar programes plurilingües experimentals innovadors sempre
que complisquen o superen els objectius establits en aquesta llei”. Per aquest motiu, un nombrós grup de centres educatius ha
elaborat un manifest de centres pel valencià, en el que es demana a la Conselleria d’Educació “un tracte igualitari a tots els
centres del sistema educatiu valencià i, en conseqüència, poder-nos acollir a l’article 8 de la llei 4/2018 i que se’ns autoritze, a
aquells centres que així ho sol·liciten, un PLC experimental progressiu en la vehiculació de matèries no lingüístiques en castellà,
i flexible en la possibilitat de plantejar l’aplicació dels percentatges treballant només aquelles competències lingüístiques que són
deficitàries en l’alumnat per a garantir els objectius de la llei”.
STEPV – Intersindical Valenciana, més enllà de la seua valoració de la Llei de Plurilingüisme, comparteix totalment aquest
manifest que té com a finalitat garantir un adequat tractament lingüístic que evite un retrocés en l’aprenentatge i domini de les
llengües per part de l’alumnat valencià. És per això que el Sindicat està fent gestions amb la conselleria perquè autoritze els
programes experimentals sol·licitats pels centres educatius.
Enllacem ací el manifest.
Més informació: Stepv.intersindical.org

CONCURS CANÇÓ DE SANT JOAN 2021

L’Institut d’Estudis Eivissencs, amb la col·laboració de l’Associació de Músics
d’Eivissa i amb l’objectiu de promoure i dinamitzar les activitats culturals a les
Pitiüses, vol celebrar aquest any la Nit de Sant Joan oferint al públic d’Eivissa i
Formentera una cançó exclusiva, inèdita i nova; per això convoca la segona edició
del Concurs Cançó de Sant Joan 2021.
Els participants han de presentar la lletra en format doc o pdf i una maqueta de cada
cançó en format mp3 o wav per WeTransfer a l’adreça de correu electrònic
info@estudiseivissencs.cat fins el divendres 7 de maig de 2021, a les 24.00 h.

Bases del concurs: Estudiseivissencs.cat
Oferim la cançó guanyadora l'any 2020 en l'enllaç següent: Youtube.com

EL PREMI SAMBORI A LES ILLES
L'Obra Cultural Balear informa que aquest premi escolar de narrativa té per objectiu promoure l’ús literari del català a les
escoles i instituts de les Illes Balears. La convocatòria inclou tots els centres públics, concertats i privats. Els treballs que optin a
aquest premi de narrativa escolar en català s’hauran de regir segons les bases de la convocatòria:
La data límit de lliurament serà el diumenge 16 de maig de 2021.
Més informació: Ocb.cat

LLENGUA NACIONAL NÚM. 113
Aquesta revista, editada per l'Associació Llengua Nacional, està dedicada principalment a «L'avenir de la Filologia catalana»,
apartat que inclou onze articles que permeten abordar el tema des de molts punts de vista diferents i, per això, són útils per ferse'n una idea qualsevol lector no especialista en la matèria. Podeu trobar els títols i els noms dels autors a l'índex.
La revista també conté altres apartats habituals, com un article de gramàtica d'Albert Jané (Notes disperses (IV)), un altre de
lèxic de Josep Ruaix (Un altre terme covidià conflictiu), una entrevista a Josep Ruaix de David Pagès i Cassú i els apartats
«L'Associació» i una ressenya de David Paloma del llibre «El futur del català depèn de tu» de Carme Junyent.
No us perdeu la lectura de les Notes disperses (IV) d'Albert Jané; hi descobrireu en algunes notes l'humor de l'autor. En destaquem
una: «Curiosament, els antropòfags són més coneguts que no pas els antropòlegs, que la major part de la gent no saben qui
són». Totalment recomanable, el llibre esmentat de Carme Junyent.

LES NOSTRES ESCRIPTORES

El Tempir informa de la 2a edició de la campanya “Les nostres escriptores”.
Continuem amb la campanya Les nostres escriptores que va començar l’any passat. Ara,
quan resta un poquet pel Dia Internacional de la Dona, en fem públic la continuïtat: la
segona edició. Coneixereu escriptores d’arreu del nostre domini lingüístic.
Enguany, n’ampliem la selecció. És un altre passet més que fem per tal de contribuir a
difondre-les, llegir-les i estimar-les, sobretot en el món educatiu, però també en la
societat en general. Cal reconèixer la gran aportació que han fet a la nostra literatura,
així com a la literatura europea i universal.
Estigueu a l’aguait a les nostres xarxes socials!
Més informació: Eltempir.cat

ESCOLA VALENCIANA, PREMI HONORÍFIC ALS III PREMIS TRESDEU
Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua ha estat guardonada amb el ‘Premi Honorífic’ als III premis
Tresdeu que organitza la revista digital. Amb aquest guardó, atorgat el dia 11 de febrer a la Sala Mutant de València, es reconeix
“la tasca imprescindible per l’educació pública i de qualitat i la normalització de la nostra llengua” per part d’Escola
Valenciana.
El president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes, va agrair que “es reconega la nostra trajectòria en la defensa del
valencià i d’una educació de qualitat”, un guardó que és de “totes i cadascuna de les persones que conformen el nostre
moviment social”.
Badenes també va agrair la valentia de Tresdeu per celebrar aquestos premis enguany, ja que “la llengua, la música i la
cultura no s’han d’aturar per aquesta pandèmia” i és important “reconèixer a la gent que fa les coses bé”.
Per últim, Badenes va aprofitar per a recordar que “el futur de la nostra llengua només estarà garantit si ens unim”. Per
això mateix, “només així serà possible viure plenament en valencià en una societat més justa i lliure. Treballem juntes pel seu
futur: Unim-nos!”.
Més informació: Escolavalenciana.org

Campanyes, accions, drets lingüístics

À PUNT S'INCORPORARÀ A BON DIA TV, JUNTAMENT AMB TV3 I IB3
El diari dBalears informa que À Punt, la radiotelevisió del País Valencià s'incorporarà a Bon
Dia Televisió, la plataforma digital de continguts audiovisuals d’arreu dels territoris de l’àmbit
lingüístic català que ja formen IB3 i TV3.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears (EPRTVIB) varen crear Bon Dia TV l'any 2018. És una plataforma per aprofitar els
recursos i enfortir l'espai català de comunicació per facilitar la producció i circulació de
productes audiovisuals.
La Generalitat de Catalunya i el Govern Balear van signar l'acord de reciprocitat de les emissions de les televisions públiques TV3
i IB3 el 22 de gener del 2009, amb l'objectiu de crear un espai de televisió en català. L'1 de novembre del 2012, però, IB3 es va
deixar de veure a Catalunya. Pel que fa a les illes Balears, el 31 de març del 2015 es van deixar d'emetre el 3/24 i el Super3/33,
i només es va mantenir el canal TV3CAT, amb programació lliure de drets per a la difusió internacional.
El 16 de setembre del 2016 el govern de les illes Balears, juntament amb l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
(EPRTVIB) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), va tornar a fer efectiva la reciprocitat de les emissions d'IB3
i TV3 als territoris de Balears i Catalunya. Ara mateix, els espectadors catalans poden sintonitzar el canal IB3 Global (els
continguts propis d'IB3, sense els continguts que generen una coincidència de drets d'emissió entre IB3 i la CCMA). Un any
abans, els espectadors de les illes Balears van tornar a rebre les emissions del 3/24 i del canal Super3/33. Al mateix temps, s'han
recuperat també les emissions d'IB3, a través del canal IB3 Global, al territori de Catalunya.
Més informació: Dbalears.cat

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS RELATIVA A LA UNITAT DE LA LLENGUA PRÒPIA
Josep Castells i Baró, secretari de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears,
CERTIFICA:
Que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en sessió de dia 10 de febrer de 2021, aprovà la Proposició no de llei
RGE núm. 10270/20, relativa a la unitat de la llengua pròpia, del tenor literal següent:
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir altres
denominacions existents.
2. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o socials
als ciutadans de les comunitats autònomes on el català (també en la seva denominació "valencià") és oficial a fi de poder
relacionar-se amb normalitat amb els ciutadans de la resta del domini lingüístic.
3. El Parlament de les Illes Balears insta els governs valencià, balear i català a treballar de forma conjunta amb els altres governs
dels territoris que comparteixen la llengua catalana a fi d'afavorir la normalització de la llengua en tots els sectors i d'acord amb
les línies mestres expressades a la Declaració de Palma, signada el 20 de febrer de 2017, i amb la voluntat d'estendre aquests
principis als altres territoris del domini lingüístic.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya i les Corts espanyoles a reconèixer jurídicament la unitat de la
llengua catalana, tal com està reconeguda en els àmbits acadèmic i científic, a fi de corregir els efectes de les polítiques públiques
i l'actuació dels serveis i els ens que la qüestionen, i vetlar perquè cap institució pública o empresa privada de l'Estat espanyol
no fomenti el secessionisme lingüístic en la seva activitat.
5. El Parlament de les Illes Balears acorda notificar els acords recollits en aquesta proposició no de llei al Govern de la Generalitat
de Catalunya i al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts Valencianes, al Govern de les Illes
Balears, al Govern d'Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat."
I perquè així constí, expedesc la present certificació als efectes pertinents, amb el vistiplau del Sr. President de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, a la seu del Parlament, a setze de febrer de dos mil vint-i-un.
Trobareu el document en el format original aquí.
LA CONFLICTIVITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ LINGÜÍSTICA A CATALUNYA
Aquest títol correspon a la Taula 3 del CICLE SOBRE EL MODEL LINGÜÍSTIC DE L'EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA A
CATALUNYA organitzat per la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC),
cicle ja anunciat en el nostre butlletí de febrer. Publiquem ara la crònica tal com apareix al web de l'IEC:
El sistema educatiu de Catalunya té al voltant d’un milió i mig d’alumnes, però només onze famílies van demanar un ensenyament
bilingüe durant el 2019. El nombre de peticions més elevat va ser l’any 2014, amb 325 famílies sol·licitants. Partint d’aquestes
dades, Pere Mayans va considerar que s’ha generat un soroll mediàtic sobre l’educació lingüística que no s’adequa a la realitat:

«El rebombori que es crea en l’àmbit periodístic i polític és prou important tenint en compte que les xifres no signifiquen gairebé
res en el conjunt de la població».
El ponent va assegurar que la conflictivització de la llengua no ha causat gaire debats entre la comunitat educativa. Per acabar
la seva intervenció, Mayans va sentenciar que tots els alumnes de Catalunya saben expressar-se en castellà: «El nostre sistema
educatiu garanteix el coneixement de les dues llengües, i si hi ha cap llengua que alguns alumnes no saben comunicar, és el
català».
D’altra banda, Eva Pons es va centrar en les qüestions jurídiques de la temàtica del dia. Per analitzar-les, va partir de la Llei de
normalització lingüística a Catalunya, que es va aprovar el 1983, que establia el català com a llengua vehicular en el sistema
educatiu i garantia la presència i el coneixement del castellà.
Tanmateix, la sentència de l’Estatut de Catalunya va afectar el sistema educatiu català. Tot i que no hi ha un dret constitucional
que permeti la tria de la llengua per a l’educació, la sentència va assenyalar que l’article 35 impedia el dret de tenir un
ensenyament en castellà com a llengua vehicular: «Semblava que anés en contra de la jurisprudència constitucional». Amb
l’anomenada Llei Wert, del 2013, va passar el mateix, atès que el poder legislatiu intentava crear un dret que el Tribunal
Constitucional havia decretat que no existia. D’aquesta manera, Pons va concloure que «la situació actual semblava impensable
fa uns quants anys» i va afegir que ara hi ha un «activisme judicial desenfrenat».
Finalment, Àlex Gutiérrez va parlar sobre com els mitjans de comunicació influeixen en la conflictivització de la llengua a
Catalunya. El periodista va remarcar que no ha trobat mai cap estadística que avali una persecució eficaç del castellà: «Tot i això,
els mitjans projecten una sèrie de relats que es converteixen en tema d’estat». Per tant, aquests relats buscarien generar els
prejudicis que hi ha sobre l’educació lingüística a Catalunya.
Segons el ponent, el català és atacat en dos àmbits: l’escola i TV3. Gutiérrez va subratllar que això es deu al fet que hi ha una
correlació entre parlar català i ser independentista: «L’escola i TV3 són els instruments que utilitzen per a justificar la teoria de
l’adoctrinament». El periodista va insistir que, encara que les dades desmenteixin les teories de persecució, els discursos responen
a uns objectius empresarials i polítics: «Si desaparegués el català, aquesta premsa que ara és residual a Catalunya vendria més
exemplars».
Més informació: Iec.cat

POLÍTICA LINGÜÍSTICA CELEBRA EL DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA AMB UN ACTE EN LÍNIA
ORGANITZAT DES DE TARRAGONA
La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, va prendre part en l’acte
en línia “les llengües al Camp de Tarragona” que es va organitzar des dels Serveis
Territorials de Tarragona el 22 de febrer, en el marc del Dia Internacional de la
Llengua Materna. L’acte es va poder seguir a través del canal de Youtube de Llengua
catalana i va tenir com a protagonistes els aprenents de català que tenen llengües
maternes diferents (d’alemany, castellà, francès, italià, panjabi, portuguès, rus i txec), de
les quals es va oferir una mostra al públic assistent. L’alumnat prové dels centres de
normalització lingüística de Reus i Tarragona, de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona i
del Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili.
El Consorci per a la Normalització Lingüística va commemorar l’efemèride del Dia de
la Llengua Materna amb diversos actes i amb la difusió del joc interactiu Volta al món amb
les llengües a les xarxes socials amb l’etiqueta #DILM_CPNL. El joc repassa la situació
lingüística dels cinc continents, a través de preguntes sobre les llengües que hi són
presents, amb una atenció especial a l’origen lingüístic dels alumnes dels cursos de català
i dels participants del Voluntariat per la llengua. Les preguntes mostren automàticament
la resposta, amb l’explicació corresponent.
El Dia Internacional de la Llengua Materna se celebra cada any el dia 21 de febrer
amb l’objectiu de promoure la diversitat lingüística i l’educació multilingüe al món, de l’any
2000 ençà, després que al novembre de 1999 l’hagués proclamat la Conferència General
de la UNESCO. Alhora, vol mostrar la importància que té l’ús de la llengua materna per
a les persones, les cultures i per al món en general.
Més informació: Llengua.gencat.cat

LA UNIVERSITAT JAUME I PREMIA VICENT PITARCH, L’ASSOCIACIÓ ADONA’T, L’ONG ILÊWASI I ELS COL·LECTIUS
SANITARIS
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana (la Plana Alta) va aprovar el lliurament de
distincions extraordinàries a Vicent Pitarch i Almela, pel seu compromís amb la llengua i la cultura; a l'Associació de Dones
Nacionalistes "Terra" (ADONA'T) de Castelló de la Plana, pel seu compromís amb la igualtat de gènere; a l'ONG ILÊWASI,
Centre d'investigació, per la defensa i promoció dels drets de xiquets, xiquetes i adolescents, pel seu compromís social; als
professionals dels àmbits sanitari, sociosanitari, educatiu i científic per la seua «resposta exemplar» davant de la
pandèmia, i al col·lectiu docent d'escoles i instituts per la seua tasca permanent d'acompanyament a l'alumnat en el seu
aprenentatge malgrat les dificultats, primer durant el confinament i, ara, en el curs més difícil i complicat que mai ha viscut el
sistema educatiu.

Vicent Pitarch va nàixer el 1942 a Vila-real (la Plana Alta) i va estudiar filosofia i lletres (especialitats de filologia romànica i
filosofia) a les universitats de València i Barcelona. En aquesta darrera es va doctorar en Filologia Catalana. Ha estat catedràtic
de batxillerat, professor associat a la Universitat Jaume I de Castelló i és membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana i de la Societat Catalana de Sociolingüística (antic Grup Català de Sociolingüística, del qual fou cofundador).
Des del 1985 és membre de l’IEC (adscrit a la Secció Filològica). Promotor i membre fundador de la Fundació Carles Salvador,
és així mateix membre del patronat de la Fundació Huguet. És el delegat de la Presidència a la seu de l’IEC a Castelló de la Plana
d’ençà que es va inaugurar (2001). Va fundar el programa Nosaltres els valencians a Ràdio Popular de la Plana (1969-1980) i la
primera escola en català, El Rotgle, a les comarques valencianes del nord.
És autor de llibres de text de llengua i literatura catalanes, i ha publicat treballs de sociolingüística, sobre la cultura (especialment
sobre les Normes de Castelló, Carles Salvador i Gaietà Huguet), i sobre senderisme. Cal destacar Defensa de l’idioma (1972),
Curs de llengua catalana (1977), Les Normes de Castelló. Textos i contextos (2002), i Pompeu Fabra, l’autoritat admirada pel
valencianisme (2011), entre d’altres. Ha rebut nombrosos premis i distincions, com ara el I Premi Socarrat Major, de l’associació
cultural Socarrats; el Premi Enric Soler i Godes a la Innovació Educativa (2003), de la Fundació Càtedra Soler i Godes, i el Miquelet
d’Honor (2006), de la Societat Coral El Micalet. També ha rebut els guardons literaris següents: Premi de la Crítica dels Escriptors
Valencians d’assaig 1997, per Control lingüístic o caos, i el IV Premi Ulisses (2002) de narrativa per De camí a Fisterra.
Més informació: Nosaltreslaveu.cat
També sobre Vicent Pitarch: Iec.cat
EL GAL·LÈS I EL SENYOR DELS ANELLS O LA FORÇA D'UNA LLENGUA
La revista Nation.Cymru informa que la nova estrella d'El Senyor dels Anells,
Morfydd Clark, va dir que havia tingut la sort d'haver d'assistir a una escola de
llengua gal·lesa perquè li va servir per fer-se actriu. Va explicar que ella havia lluitat
amb la dislèxia i el TDAH durant la creixença i es va sentir “aclaparada” i “cremada”.
“Hi ha (a l'escola gal·lesa) el dret a ser una artista en gal·lès i a la societat, i jo no
era bona en res, no em podia concentrar en res.”
Morfydd Clark va explicar també que el fet de treballar en El Senyor dels Anells li
havia obert l'interès pels mites i llegendes gal·lesos, que esperava representar en
en el futur.
Prèviament havia dit al reporter de Hollywood que havia d'agrair a la llengua
gal·lesa que l'hagués inspirada perquè poguéssim estar tots nosaltres treballant.
Més informació: Nation.cymru

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
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