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Ja falten poques setmanes per acabar l'any i, amb el final d'any, la campanya PER LA RECIPROCITAT PLENA I L'ESPAI DE
COMUNICACIÓ EN CATALÀ que ha impulsat la FOLC. En aquesta etapa, la campanya consistirà en la continuació de la difusió i
especialment en les reunions necessàries per concretar un calendari d'aplicació dels objectius.
Per això volem reivindicar, juntament amb totes les persones, entitats i partits que hi estan a favor, que volem la RECIPROCITAT
ARA!!, perquè no volem ni podem esperar més.
Com deia fa pocs dies Antoni Infante en la revista El Món: “El missatge és clar: la ciutadania que us ha votat us demana que
feu efectiu el nostre dret, un dret del qual ja gaudeixen la resta de comunitats lingüístiques europees”.
Esperem que la recent estrena a televisió «La mort de Guillem», en emissió simultània a IB3, À Punt, TV3 i a Internet sigui un
preludi de la reciprocitat que volem i que la salut de la llengua necessita.
Per activar la campanya, hem publicat un nou manifest més breu, on s'explica amb més claredat l'objectiu de modificar la Llei
General de l'Audiovisual estatal que ha d'incorporar la nova Directiva Europea sobre Serveis de Comunicació Audiovisual,
una Directiva que suposa el pas més ambiciós dins les normatives comunitàries pel que fa a la promoció i la garantia del
pluralisme cultural i lingüístic de l’oferta audiovisual europea, reformes legislatives que haurien d'aprovar el Congrés
espanyol i els parlaments autonòmics de les Illes i de Catalunya i les Corts Valencianes que permetin dotar-nos d'una
normativa que defensi la presència del català als canals de la TDT i al conjunt de l’oferta audiovisual. Activitats
legislatives, que sens dubte consolidaran l'espai de comunicació en català.
També recorda els nostres objectius, Intersindical Valenciana, que aposta per un 9 d'octubre reivindicatiu, i en l'àmbit
lingüístic el concreta apostant per aconseguir la plena igualtat lingüística i la reciprocitat dels mitjans de comunicació en
català.
Destaquem en aquest butlletí:
- El III PREMI LLENGUA NACIONAL.
- INTERSINDICAL VALENCIANA PER UN 9 D'OCTUBRE REIVINDICTIU.
- DURANT LA DARRERA DÈCADA DEL SEGLE XIX LA MEITAT DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA ENCARA NO DEVIA SABER EL
CASTELLÀ, conclusió d’un estudi sobre el procés de bilingüització a Catalunya, que contrasta la idea errònia que els catalans
parlen el castellà des de fa segles.
-MICROPOLÍTIQUES DE LES LLENGÜES, que destaca la importància dels usos interpersonals i quotidians.
-L’INFORME 2020 DE LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA.
Felicitacions de la FOLC a la Fundació .Cat pels seus 15 anys d'èxits en la difusió del domini.

Notícies de les entitats
AGENDA DE LA CAL

10 d'octubre de 2020.
17:30 a 21:00 Correllengua a Sant Cugat del Vallès
17 d'octubre de 2020.
16:00: Correllengua de Sants, Hostaframcs i la Bordeta
Auditori de les Cotxeres de Sants de Barcelona
Podeu trobar més informació sobre el Correllengua 2020 a Correllengua.cat.
Destaquem el Manifest del Correllengua 2020 a càrrec de Joan Lluís Bozzo.

RETROBADES D'ESCOLA VALENCIANA
Escola Valenciana presenta ReTrobades, una pàgina web amb recursos pràctics en valencià que està orientada per poder ser
emprada pel personal docent dels centres educatius d’Infantil, Primària i Secundària valencians.
Més informació: Retrobades.escolavalenciana.org

COM TENIM LA LLENGUA?
Taula rodona organitzada per l'Associació Llengua
Nacional.
Podreu seguir aquesta taula rodona en directe al canal de
youtube de Llengua Nacional.
Més informació a: llenguanacional.cat.

III PREMI LLENGUA NACIONAL
El premi Llengua Nacional, que arrencà l’any 2018 i té una periodicitat anual, vol reconèixer projectes empresarials d’arreu
dels Països Catalans que mostrin un compromís ferm amb el català i que contribueixin a l’extensió de l’ús —i del bon ús— de la
llengua.
Les nominacions es podran presentar del 21 de setembre al 31 d’octubre del 2020, ambdós inclosos.
Més informació: Llenguanacional.cat
AMICS DE LA BRESSOLA
El 16 de setembre es van celebrar els 44 anys d'escoles La Bressola. Els Amics de La Bressola ens conviden a tornar a veure
el documental La Bressola. 40 anys d'immersió a la Catalunya Nord, una coproducció dels Amics de la Bressola, Bru and Ros
i TV3, que explica la història d’unes escoles associatives, les nostres escoles, que treballen pel reconeixement i el coneixement
de la llengua tot defensant l’ideari de la immersió des de la verticalitat.
EL CORREU DE LA UNESCO PRESENTAT A ANDORRA

El 26 d’agost es va presentar oficialment la nova edició en català del ‘Correu de la
UNESCO’ al Ministeri de Cultura d’Andorra a Encamp, en presència de la Ministra de
Cultura, Sílvia Riva, de la d’aleshores Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Mariàngela Vilallonga, i del director de l’IFCT – els Estudis Catalans de la Universitat
de Perpinyà–, Alà Baylac Ferrer.
També eren presents, entre altres autoritats, els responsables de política lingüística
d’Andorra, Joan Sans, i de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa, la ministra
d’Afers Exteriors d’Andorra, Maria Ubach Font, i l’ambaixador d’Espanya a Andorra.
La revisa de la UNESCO que difon els ideals de pau, de cultura, d’educació i ciència, havia
estat publicada en català de 1977 fins a 2001. El català és actualment una de les 10
llengües en les quals s’edita aquest mitjà de les Nacions Unides.
La publicació beneficia del suport financer de l’Oficina pública de la llengua catalana (OPLC). Professors de català de la Universitat
de Perpinyà porten a terme la revisió de versió catalana i l’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català coordina la difusió
de la versió impresa.
Més informació: Aplec.cat

INTERSINDICAL VALENCIANA PER UN 9 D'OCTUBRE REIVINDICATIU
Intersindical Valenciana commemorarà el 9 d’octubre amb el lema «Guanyem drets, Gaunyem llibertats, Fem país»
El Sindicat aposta per un 9 d’Octubre reivindicatiu, que pose l’accent en les polítiques socials i transformadores per fer front a la
pandèmia sanitària i a la pandèmia neoliberal. És hora d’aplicar polítiques que servesquen per millorar la vida de les valencianes
i valencians, per combatre les desigualtats socials i la pobresa, per cohesionar i vertebrar el País Valencià, per defensar el nostre
territori davant l’especulació, per aconseguir la plena igualtat lingüística i la reciprocitat dels mitjans de comunicació en català,
per acabar amb l’espoli fiscal i per avançar en l’autogovern.

Més informació: Intersindical.org

INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS
Informem breument d'algunes de les particularitats d'aquesta entitat.
La biblioteca, especialitzada en temes pitiüsos, està oberta al públic cinc dies a la setmana. Té més de 5.000 volums i revistes
especialitzades. L’activitat editorial pròpia consta, actualment, de més de cent títols publicats.
També porta a terme un programa de voluntariat lingüistic i publica les revistes Eivissa i El Pitiús.
I moltes coses més que podeu trobar al web estudiseivissencas.cat.
EL CATALÀ EN UN PROGRAMA DE LA TELEVISIÓ FRANCESA
Tornem a publicar aquesta notícia perquè no es va publicar sencera en el butlletí de setembre.
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. Maxime
és exalumne de La Bressola. Felicitats a Maxime i a La Bressola.
Més informació: L’actuació de Maxime i la notícia a TV3.

Campanyes, accions, drets lingüístics
ANY BADIA I MARGARIT
#TestimonisBadiaiMargarit
#TestimonisBadiaiMargarit és una sèrie de vídeos sobre el filòleg i lingüista a càrrec de coneixedors
de la figura i l'obra de Badia i Margarit.
Un d'aquests testimonis és Blanca Serra, Vicepresidenta de la FOLC, que va copsar la manera de
treballar de Badia i Margarit quan hi va col·laborar en el llibre “La llengua dels barcelonins”.
Antoni M. Badia i Margarit, ciència i passió
Article a la revista 146 de Temps de Franja (p.19).

QUINZE ANYS DE .CAT
L’Article de Saül Gordillo, Director de Catalunya Ràdio i dels mitjans digitals de la CCMA i secretari de la Fundació .Cat, fa una
valoració de la importància que ha tingut durant aquests anys poder disposar del domini .cat i de les perspectives de futur dels
dominis.
Els dominis folc.cat i eltempir.cat foren dels primers .cat que es van demanar. Feia pocs mesos que s'havia constituït la FOLC
i El Tempir d'Elx formava part de la FOLC des la constitució de la federació.
DURANT LA DARRERA DÈCADA DEL SEGLE XIX LA MEITAT DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA ENCARA NO DEVIA
SABER EL CASTELLÀ
És una de les principals conclusions de l’estudi «El procés de bilingüització a Catalunya en el segle XX a partir de testimonis
orals», publicat en el número 30 de Treballs de Sociolingüística Catalana, l’anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística,
filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). La investigació ha comptat amb cinquanta-cinc testimonis, nascuts abans del 1930,
per la qual cosa tots tenen més de noranta anys, que relaten com i quan van adquirir el castellà.
Els seus autors són Mireia Galindo Solé i Carles de Rosselló Peralta, membres de la Societat Catalana de Sociolingüística
(SOCS), i Francesc Bernat i Baltrons, membre de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL), també filial de l’IEC. La

notícia inclou una entrevista amb tots tres, investigadors del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la
Universitat de Barcelona.
ELS ALGUERESOS JA ES PODEN ESCOLARITZAR EN CATALÀ
El català de l’Alguer ha fet un important pas endavant després que la Junta Regional de la Regió Autònoma de Sardenya hagi
aprovat les línies d’actuació de la llei del juliol del 2018 que preveu l’ensenyament de l’alguerès en horari lectiu si així ho demanen
les famílies dels alumnes del municipi.
Més informació: Diaridelallengua.cat
MICROPOLÍTIQUES DE LES LLENGÜES
Albert Bastardas i Boada, Catedràtic jubilat del departament de Filologia Catalana i Lingüística General (UB), considera que la
sort de les llengües es juga sobretot en els usos interpersonals i quotidians i que la insuficient col·loquialització del català és un
dels problemes actuals més importants als quals s'ha de fer front.
Un dels impactes importants de les grans migracions dels segles XX i XXI ha estat la minorització a Catalunya de la població de
llengua inicial catalana exclusiva.
A part dels debats i reivindicacions en el pla dels grans principis de la configuració lingüística de l’Estat espanyol -necessaris i
ineludibles- no ens hem d’oblidar que la sort de les llengües es juga sobretot en els usos interpersonals i quotidians, els
quals són certament influïts pels discursos i les polítiques oficials i les pressions socioeconòmiques, però presenten també
dinàmiques pròpies que cal conèixer i que, sovint, poden reduir -o augmentar- els impactes que hom podria esperar de les
influències dels factors més institucionals. L’organització dels comportaments lingüístics interpersonals no és determinada
directament per les disposicions polítiques sinó que emergeix de forma autoorganitzada a través de les predisposicions individuals,
de les interaccions, i de les interpretacions sociosignificatives que els parlants atorguen a les formes lingüístiques que senten i
usen en els seus contextos.

Més informació: Blogs.iec.cat
INFORMECAT 2020

L'InformeCAT és un document de la Plataforma per la Llengua que mostra una panoràmica de la salut del
català a través d'un recull de 50 dades dels diversos àmbits que tenen una influència més gran per a la llengua.
L'objectiu és posar sobre la taula un document de referència que s'actualitza anualment i que permeti disposar
d'un termòmetre sobre l'estat i l'evolució de la llengua. Per a l'elaboració de l'InformeCAT s'han consultat
diverses fonts i els estudis que l'entitat ha realitzat durant el darrer any.
L'informe en pdf aquí.

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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