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VOLEM COMPARTIR I CRÉIXER, ARA: RECIPROCITAT !! 
No podem ni volem esperar més. Després de 35 anys de la primera reivindicació de la reciprocitat dels mitjans de comunicació 

entre les Illes, el País Valencià i Catalunya ha arribat l'hora de prendre el compromís ferm de fer passos decidits per aconseguir 
la reciprocitat plena: volem compartir plenament els mitjans audiovisuals i créixer ara per disposar de les millors eines per a 
garantir la vitalitat de la nostra llengua. 

  
Ara és l'hora de la reciprocitat plena, l'hora de portar-la a la pràctica, de complir els compromisos contrets entre els governs 
català i balear el 2009 i entre els governs valencià i català el 2016. No es pot trigar més: S'ha de fer efectiu un dret que ja tenen 
moltes comunitats lingüístiques europees. 

La reivindicació de la reciprocitat no s'ha aturat els darrers mesos: el 13 d'octubre Francesc Felipe, d'Escola Valenciana escrivia 
l'article «A punt per a la reciprocitat» a Diario.es, que diu, entre moltes altres coses, que «es donen  tres condicions que poden 
fer ara possible la reciprocitat...» i que «per tant és el moment per a què, més enllà de campanyes a xarxes, discursos 
benintencionats, totes i tots passem a l’acció». L'article fa moltes altres consideracions que podeu llegir en la segona part 
del butlletí. 
També volem esmentar algunes de les darreres adhesions al Manifest de la campanya: entre les institucions, la Secció Filològica 
de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), i entre les personalitats, el catedràtic emèrit Georg Kremnitz i la professora d'universitat 

Maria Grossmann. 
 
NOVA EXPOSICIÓ NO PRESENCIAL 

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 
 

 
 
EL CORRELLENGUA HORTA GUINARDÓ JA ESTÀ EN MARXA 

 

 
Òmnium Cultural informa que el 17 d’octubre es va fer l’acte central del 
Correllengua Horta-Guinardó que va consistir en diferents activitats com 
cantar cançons de tardor amb Noè Rivas, escoltar Màrius Serra que va explicar què 
era un «centó» i va animar a fer-ne, l’Oriol Izqiuerdo va fer conèixer l’obra de Josep 
Carner i, finalment, escoltar el Manifest llegit per monitors del Cau El Carmel. 
 

Si us ho vau perdre, podeu recuperar aquests vídeos: 
Màrius Serra: El centó carnerià, una proposta lúdico-poètica. Mira la proposta aquí. 
Cau del Carmel: Lectura del Manifest del Correllengua. Mira la proposta aquí. 
 
Fins el 15 de novembre podeu entrar al web del Correllengua i participar en les 
nombroses propostes que hi trobareu o buscar el vostre díptic «inspira't i crea» als 
establiments adherits. 
 

Animeu-vos a participar que hi haurà sorteig de premis! 
 
Més informació: Omnium.cat 
 
 

 
 

https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=2361
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000242/00000074.pdf
http://folc.cat/2014-11-05-10-05-21
https://www.youtube.com/watch?v=lddFbI_Hcz4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=l99iPY_W4AU&feature=youtu.be
http://www.correllengua.cat/horta-guinardo
https://www.omnium.cat/ca/el-correllengua-horta-guinardo-ja-esta-en-marxa/


 
STEPV REBUTJA LA RATIFICACIÓ DE L’ANUL·LACIÓ DE PART DEL DECRET DE L’ÚS DEL VALENCIÀ EN 
L’ADMINISTRACIÓ  

 
    El Sindicat va considerar, al mes de juny, que les sentències dictades formaven part de la deriva del poder judicial contra 

l’autogovern valencià.  

STEPV-Intersindical Valenciana reitera en la valoració molt negativa de les actuacions del Tribunal Suprem respecte del decret 

61/2017, de 12 de maig, d’usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat 
Valenciana. El Sindicat ho fa, ara que el Tribunal Suprem ha ratificat l’anul·lació de part del decret, de la mateixa manera que ho 
va fer al mes de juny quan es van conèixer les 4 sentències que eren conseqüència dels recursos de cassació que l’STEPV – 
Intersindical Valenciana i la Generalitat havien interposat davant les sentències del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià 
que anul·laven 14 articles del Decret. 
Les sentències del Tribunal Suprem (TS) tenen el seu origen en els recursos interposats per dos diputats del Partit Popular i el 

sindicat CSIF, l’Advocacia de l’Estat i la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana contra l’esmentat 
Decret 61/2017. 
STEPV-IV ha estat l’única entitat que, a més de la Generalitat, ha donat suport jurídic i ha batallat per la legalitat de l’esmentat 
Decret en considerar la seua total legalitat i la seua absoluta necessitat per garantir els drets lingüístics de les valencianes i 
valencians. 
Per al Sindicat, les actuacions del TS sobre el decret d’usos vulneren la jurisprudència del Tribunal Constitucional (fonamentalment 
la STC 75/1994, de 21 d’abril), com també la pròpia del Tribunal Suprem (i que vam aportar de manera detalladíssima en el 

recurs), aspectes de gran rellevància que el Tribunal Suprem no ha tingut en compte, fent servir el nominalisme sense la més 

mínima vergonya ni rigor científic. 
Des de l’STEPV considerem intolerable aquesta deriva del poder judicial contra l’autogovern valencià i molt especialment contra 
els drets lingüístics dels valencianoparlants. Per això continuarem defensant els nostres drets lingüístics i d’autogovern davant 
de totes les instàncies polítiques i judicials que calga. 
Finalment, com hem dit, som l’única organització que ha estat al costat de la Generalitat Valenciana defensant aquest Decret. 
Per això, i vista aquesta deriva jurisprudencial, demanem als partits que donen suport al Govern del Botànic, que és l’hora de fer 

canvis legislatius. Ara més que mai, davants dels atacs a la llengua i l’autogovern, cal que la Generalitat aprove de manera urgent 
una llei d’igualtat lingüística que pose els drets lingüístics de les persones valencianoparlants al mateix nivell que els de les 
castellanoparlants i supere d’una vegada per sempre l’absurditat del nominalisme lingüístic. 
 

 
L’APLEC, LA BRESSOLA I AIRE NOU DE BAO DENUNCIEN L’ESTAT FRANCÈS  

 
 

Coincidint amb les mobilitzacions que s'han dut a terme el 10 d'octubre en una 
cinquantena de ciutats de l'hexàgon aplegades en la plataforma "Perquè visquin les 
nostres llengües", l’Associació per a l’ensenyament del català (Aplec), la Bressola i Aire 
Nou de Bao han emès un comunicat conjunt on denuncien que “no hi ha cap voluntat real 
per part dels poders públics de l’estat francès de posar en funcionament una veritable 
política lingüística eficaç per a les llengües dites regionals”. També remarquen que els 
darrers anys s’ha reduït la disponibilitat d’horaris per ensenyar català i el finançament a 

les línies escolars d’immersió lingüística. 
La Plataforma que aplega les llengües minoritzades de l'estat francès ja fa temps que es 
mobilitzen contra l’anomenada reforma Blanquer, liderada pel ministre d’Educació, Jean-
Michel Blanquer, que ha rebaixat el valor de les llengües autòctones en els barems de 
puntuació del batxillerat i les ha fet competir amb altres idiomes com a segona llengua 

de l’ensenyament després del francès. 
Només a Occitània s'han celebrat 28 concentracions però també n'hi ha hagut a Còrsega, Alsàcia, Bretanya i Iparralde. També hi 

havia prevista una manifestació a Perpinyà que s’ha acabat suspenent. 

 
Més informació: Llibertat.cat 
 
LLENGUA NACIONAL 112 

 
Aquest número corresponent al tercer trimestre del 2020 es dedica especialment a Albert Jané 

amb motiu del seu norantè aniversari, un homenatge merescut per un gran divulgador de la 
gramàtica catalana i sobretot d'un català correcte i al mateix temps col·loquial (recordeu el 
llenguatge de la revista «cavall fort»). També hi publica un article amb recomanacions per a 
millorar la correcció i qualitat de l'escriptura amb el títol «Notes esparses», una ressenya de la 
presentació a l'IEC del seu llibre «El barrufet gramàtic, un àlbum de fotografies i una entrevista 
de David Pagès. 
 

Destaquen també dos articles sobre el professor Badia i Margarit de Carles Duarte i  Montserrat 

i de Joan Martí i Castell amb motiu de l'Any Badia i Margarit i dos articles de sociolingüística 
molt oportuns: L'article «Suprem desficaci» de Bernat Joan i Marí, que analitza en profunditat 
les sentències del Tribunal Suprem espanyol contra l'ús del valencià que, a més de ser un 
desficaci, són dubtosament legals, tenint en compte els Estatuts autonòmics; i l'article 
«Bilingüisme hegemònic espanyolista» d'Andreu Salom i Mir, on considera que el bilingüisme 
espanyolista és un bilingüisme hegemònic unidireccional, que ha forçat la bilingüització de la 

població catalana, de manera que els únics bilingües reals són els parlants de català. 
 
 

 
 

http://pourqueviventnoslangues.com/
http://pourqueviventnoslangues.com/
https://www.llibertat.cat/2020/10/l-aplec-la-bressola-i-aire-nou-de-bao-denuncien-que-l-estat-frances-no-te-voluntat-de-posar-en-func-48988


 
 
TAULA RODONA: «COM TENIM LA LLENGUA?» 
 
L'Associació Llengua Nacional va organitzar telemàticament el 7 d’octubre la taula rodona «Com tenim la Llengua?» a L’Alguer, 
Catalunya del Nord i País Valencià, amb les intervencions de Francesc Ballone, membre de la Secció Filològica de l’Institut 

d’Estudis Catalans a l’Alguer; Rita Peix, professora de la Universitat de Montpeller, des de la Catalunya del Nord, i Sandre 
Llopis de Pau, director de València Diari, pel País Valencià, moderats per Màriam Serrà des de la seu de l'entitat. 
La taula rodona la podeu recuperar aquí. 
 
 
EL CORRELLENGUA A VILAFRANCA (ALT MAESTRAT) 
 
El Correllengua 2020 a Vilafranca es va celebrar el 8 d’octubre mitjançant activitats programades per l’IES Vilafranca amb la 
col·laboració d’Acció Cultural del País Valencià. Va començar amb una marxa en cercavila cap a la plaça de bous de la localitat, 
encapçalada per una banda d’alumnes de l’Escola de Música que interpretava cançons populars com ara “La manta al coll”. La 

plaça de bous fou l'espai triat per desenvolupar l’acte central ja que permetia mantenir totes les mesures de seguretat establertes.  
L'acte central va començar amb un concurs de preguntes sobre dialectologia dirigides a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius dirigit pel professor de Valencià Xavier Pallarés. També es van recordar les figures de Carmelina Sánchez-Cutillas i 
de Josep Carner, declarats escriptors de l’any 2020 per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) respectivament. 

Tot i que l’objectiu principal del Correllengua no és altre que reivindicar l’ús social de la llengua, la lectura del manifest que 

donava cloenda a l’esdeveniment volia reivindicar a més a més els drets dels valencianoparlants perquè es faça efectiva la igualtat 
lingüística en l’àmbit de l’administració pública i la necessitat de reivindicar i promoure la cultura en temps de pandèmia. Abans 
d’acomiadar l’acte, l’alumnat va poder sentir els acords de la Muixeranga d’Algemesí interpretada a dos veus pels saxofonistes 
Gerard Fabregat i Rubén Segura. 
 
Més informació: Acpv.cat 
 

 
ÒMNIUM SANT CUGAT PER L'ÚS SOCIAL DE LA NOSTRA LLENGUA 
 
L’ús social d’una llengua depèn dels seus parlants. De quan la fan servir. De com la fan servir. La història d’Òmnium, com a 
entitat, està lligada a l’ús social del català. Les primeres classes de català en un règim franquista que en prohibia l’ús social. 
Avui, el català no té tots els usos guanyats. No és llengua oficial a les institucions europees, malgrat tenir més parlants que altres 

llengües que tenen reconeguda l’oficialitat. 

A Catalunya és difícil poder-la fer servir en moltes de les institucions de l’estat. Cal una gran determinació de cada persona, de 
voler defensar la llengua catalana. 
Volem obrir les finestres. Que ens sentim bé, segurs, fent servir el català. Veureu que, cada setmana, les xarxes socials d’Òmnium 
Sant Cugat us proposaran una endevinalla. Senzilla. Perquè, pas a pas, ens afermem en l’ús social de la llengua catalana. 
Depèn de nosaltres. Depèn de tu. 
 

Si encara no ho fas, ens pots seguir a: 
Instagram: @omnium.santcugat 
Twitter: @omniumstc 
Facebook: fb.com/omniumstc 
 
Més informació: Omnium.cat 
 
 

DEMANDA D’EL TEMPIR ATESA: ES RENOVA LA RETOLACIÓ URBANA D’ELX 

 
Una demanda llargament reivindicada per El Tempir en cada reunió amb l’alcalde d’Elx 
s’ha fet realitat. Més de cinc anys després del canvi de govern al capdavant de 
l’Ajuntament s’ha procedit a renovar i ampliar la retolació urbana a tot el terme municipal 
elxà. S’han esmerçat 30.000 euros en la renovació més grossa de senyalització vertical 
informativa en els últims vint-i-cinc anys. 
Aquests treballs pretenen facilitar el trajecte al centre històric des de l’accés nord i també 

que residents i visitants puguen localitzar els emplaçaments d’interés del nucli urbà i del 

municipi. El Tempir és conscient, però, que aquesta renovació no cobreix totes les 

necessitats de senyalització de tot el terme municipal. Per tant, continuarà demanant en 

pròximes reunions que s’amplie aquesta actuació a totes les partides rurals d’Elx i que 

es reemplacen aquells altres rètols que resten malmesos pel sol. 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                 Foto: El Tempir 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PSnsDLTBnoo&t=604s
https://acpv.cat/2020/10/14/el-correllengua-aterra-a-vilafranca-amb-activitats-de-promocio-de-la-llengua-que-reconeixen-la-riquesa-de-totes-les-varietats-geografiques/
https://www.omnium.cat/ca/lus-social-de-la-nostra-llengua/


 
  Campanyes, accions, drets lingüístics  
 

 
 

ANY BADIA I MARGARIT 
 
11.11.2020 a Girona/19.11.2020 a Tarragona 
Badia i Margarit: “Ciència i passió al servei de la llengua catalana"  

Conferència a càrrec de Carles Duarte, comissari de l'Any Badia i Margarit 
Organitza: Direcció General de Política Lingüística. 
 
25.11.2020 
Antoni M. Badia i Margarit: “Rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la llengua” 
Simposi organitzat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 
Més informació: Llengua.gencat.cat 
 
 
A PUNT PER A LA RECIPROCITAT per Francesc Felipe, periodista i realitzador, director gerent d'Escola Valenciana.  

Article publicat el 13 d'octubre a elDiario.es 
 
El tall de les emissions de TV3 a través dels repetidors d’ACPV és sense dubte una de les herències polítiques contra la llibertat 

d’expressió i d’informació del Consell de Francisco Camps de la qual l’ex molt honorable es podrà sentir especialment orgullós. 
Mai haguera imaginat el Partit Popular de l’època que 13 anys després -5 anys i escreix del govern botànic –ningú haja donat el 
pas de restablir el senyal. 
Des de fa un mes comptem amb una nova secretaria autonòmica de Comunicació de la Generalitat Valenciana, Beatriz Gallardo, 
que és qui té les competències per a activar la reciprocitat. M’encantaria equivocar-me però, vistos els precedents en el càrrec, 
em tem que no tindrà entre les seues prioritats inicials l’intercanvi de senyals entre les televisions autonòmiques amb les que 
compartim llengua pròpia. 

És possible que vos pregunteu llavors per quina raó afirme que estem a punt per a la reciprocitat. Bàsicament perquè es donen 
tres condicions que ho poden fer possible. Primer, és lògic que fins a l’inici de les emissions de la nova televisió pública valenciana 
no es poguera activar la reciprocitat de senyals, ja que no hi havia cap senyal a compartir. Des de juny de 2018 però, ja no 
existeix aquest problema. La segona condició és que actualment es donen les majories parlamentàries per a que un govern a 
Madrid puga cedir un segon multiplex al País Valencià que permetria la reciprocitat del senyal amb tots els canals. Formalment 

ningun dels partits que donen suport a l’actual govern hauria d’estar-hi en contra. 

El tercer element, el BNG va posar com a una de les condicions per a la investidura de Pedro Sánchez la recepció a Galícia de la 
ràdio i la televisió portuguesa. Per tant, si hi ha voluntat política, i capacitat negociadora, no seria molt complicat que en els nous 
pressupostos de l’estat algun dels partits polítics dels quals depèn l’aprovació, i defensa la reciprocitat, ho posara, per fi, damunt 
de la taula. Ara queda saber qui estarà realment disposat a posar-ho realment en l’agenda. 
Per tant és el moment per a que , més enllà de campanyes a xarxes, discursos benintencionats, totes i tots passem a l’acció. O 
es posa ara en el tauler de joc polític el múltiplex per al País Valencià per a les televisions amb les quals compartim llengua o 
perdrem la darrera oportunitat per establir un marc estable a l’intercanvi de senyals. Això, companyes i companys, és així... 

(Continuar llegint). 
 
 
EL TRIBUNAL SUPREM ESPANYOL CONTRA L'ÚS DEL VALENCIÀ 

 
El diari Levante va informar el 20 d'octubre que el tribunal Suprem ratificava el que va dir el mes de juny: la prohibició de l'ús 

administratiu del valencià amb Catalunya i Balears i que desestimava els incidents de nul·litat presentats per la Generalitat y 
el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament (STEPV).  

Poques hores després STEPV rebutjava la ratificació de l’anul·lació de part del decret de l’ús del valencià en l’administració. El 
sindicat va considerar, el mes de juny, que les sentències dictades formaven part de la deriva del poder judicial contra 
l’autogovern valencià. (Podeu trobar el text íntegre de la resposta del STEPV a la primera part d'aquest butlletí). 
Tothom sap que la Constitució espanyola es injusta amb totes les llengües que es parlen a l'estat que no són el castellà, perquè 
l'article 3.1. estableix que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla 
y el derecho a usarla.” i és l'única llengua que té aquesta prerrogativa. 
Perquè qualsevol de les llengües tractades injustament pugui sobreviure necessita àmbits d'ús preferents. Si no en té cap, esdevé 

supèrflua, inútil. Precisament, una de les finalitats de la Generalitat Valenciana i de STEPV-Intersindical Valenciana era assegurar 
àmbits d'ús preferents per garantir els drets lingüístics. 
El Tribunal Suprem diu que es ratifica en el que va dir el mes de juny, però les sentències eren ambigües pel que fa a l'ús 
administratiu del valencià amb Catalunya i Balears, fins al punt que es va crear molta confusió, com podeu comprovar en el 
nostre butlleti 143 de juliol a “BREU RESUM CRONOLÒGIC DE LES RESPOSTES A LES RECENTS SENTÈNCIES DEL 
TRIBUNAL SUPREM ESPANYOL”, on hi ha opinions oposades: que el País Valencià es pot comunicar en valencià i que ho ha 

de fer en castellà. La conclusió és que el Tribunal Suprem no deia explícitament el que ara diu que ratifica i, per tant, ara més 
que una ratificació hauria de fer una rectificació, almenys sobre el punt considerat. 
Pel que fa al tema central de les sentències, l'ús administratiu preferent del valencià, STEPV ja ha respost de manera contundent 
la ratificació del Tribunal Suprem espanyol, malgrat que afirmi que “Los razonamientos y explicaciones de la sentencia recurrida 
colman sobradamente las exigencias de motivación que hemos configurado en nuestra constante doctrina” perquè els raonaments 
i explicacions no aborden aspectes de gran rellevància com destaca l'esmentat sindicat.  
La “constante doctrina” del TS espanyol és anar contra l'ús del valencià. 

La cirereta del pastís és que els recurrents hagin de pagar les costes. Una decisió doblement injusta. 
 
 
 

https://llengua.gencat.cat/ca/any-badia-i-margarit/agenda/
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/punt-per-reciprocitat_1_6289221.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/10/20/supremo-ratifica-generalitat-valenciano-cataluna-20215132.html


 
 
UN WEB I UNA GUIA DIDÀCTICA ACOSTEN A LES AULES LES TRES LLENGÜES PARLADES A ARAGÓ 

 
Temps de Franja informa que la Direcció General de Política Lingüística del Govern d'Aragó 
posa en marxa «Aragó 3L Les nostres llengües». La iniciativa pretén divulgar entre els 

estudiants aragonesos les tres llengües parlades en la comunitat autònoma: castellà, 
aragonès i català d’Aragó. 
L’aragonès com a única llengua exclusiva d’Aragó, el castellà i el català d’Aragó constitueixen 
l’element principal de la nova web i guia didàctica que ha llançat la Direcció General de Política 
Lingüística del Govern d’Aragó per fomentar el coneixement i l’ús d’aquestes llengües entre 
els escolars del país. 

La nova pàgina web inclou informació relativa al nombre de llengües que es parlen al món, el 
mapa de les que es parlen a Aragó, raons per estudiar-les, i també recursos didàctics per 
abordar el tema en l’àmbit educatiu. Aquest web va acompanyat d’una guia didàctica, que 

desenvolupa alguns dels continguts inclosos a internet, i que es distribuirà en aquells col·legis de la Comunitat que sol·licitin 
desenvolupar aquesta activitat a través dels programes Luzía Dueso i Jesús Moncada. La Chaminera, companyia musical, que 
entre les seves funcions es dedica a la divulgació educativa, s’encarregarà de dinamitzar l’activitat que desenvolupen els centres 
al voltant d’aquesta iniciativa.  

No obstant això, atès que tot el material és descarregable, està disponible per a tots els centres educatius que vulguin utilitzar-
la.  

 
Més informació: Tempsdefranja.org 
 
 
I JORNADA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ I LLENGUA A MENORCA  

 
 
Segons la Plataforma per la Llengua, organitzadora de la Jornada, només 1 de cada 10 
continguts propis del diari Menorca és en la llengua pròpia. Paradoxalment, el català és la llengua 
majoritària de les opinions i cartes dels lectors del diari ja que el 54 % són en català.  
Aquest fet preocupa, especialment si es té en compte la realitat sociolingüística de Menorca, on, 
segons les dades de l'Enquesta d'usos lingüístics duta a terme pel Govern balear, gairebé el 90 

% dels menorquins saben llegir en català i el 67 % el sap escriure. De fet, Menorca és l'illa de 
les Balears on més sovint s'enceten les converses en català.  
A partir d'aquestes dades, durant la Jornada la majoria de participants han fet una crida a la 

necessitat de potenciar el català als mitjans de comunicació de l'illa.  
El director de Menorca al dia, Jordi Ribera, ha anunciat que el seu mitjà "traurà abans d'acabar l'any una revista digital 
íntegrament en català", un primer pas important cap a la normalitació. 
En aquesta mateixa jornada el conseller insular de Cultura, Miquel Àngel Maria, ha assumit el compromís de "dur a debat al 

Consell que el model actual de repartiment d'ajudes ha de tenir la llengua com a element de discriminació positiva"  
L'editor del diari Menorca, Josep Pons Fraga, ha exposat els criteris editorials del mitjà de referència de Menorca i ha assegurat 
que "és el mitjà que més pàgines publica en català" i explica que, segons les seves dades, la presència de català al diari és d'un 
30 % respecte del 70 % en castellà. 
L'editor d'Es Diari ha mostrat el compromís de "fer un diari digital íntegrament en català". 
Finalment, el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, s'ha mostrat satisfet de l'èxit d'aquesta primera jornada 
i de veure "la força de mitjans com El Iris, de saber que Menorca Al Dia tindrà una revista en català i de recollir el compromís de 

l'editor d'Es Diari a ampliar la presència de la llengua pròpia". 
Al final de la notícia de l'enllaç trobareu el vídeo íntegre de la Jornada. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://aragon3l.lenguasdearagon.org/
https://tempsdefranja.org/territoris/arago/un-web-i-una-guia-didactica-acosten-a-les-aules-les-tres-llengues-parlades-a-arago/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4799/el-diari-menorca-nomes-te-un-7-de-pagines-amb-continguts-exclusivament-en-catala


 
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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