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Notícies de la FOLC / Notícies destacades

Amb l'arribada del nou any, la campanya de la FOLC per la reciprocitat plena i l'espai de comunicació en català prevista
per al 2020 ha finalitzat i com informàvem en el nostre butlletí de desembre, ja ens hem posat en contacte amb les corporacions
i governs de les illes, el País Valencià i Catalunya. La valoració la farem després de les reunions pendents, que completarem
durant els primers mesos del 2021.
Tal com anunciàvem el mes de desembre, la FOLC va iniciar una ronda de trobades amb les organitzacions polítiques valencianes,
balears i catalanes sobre les properes reformes legislatives en matèria audiovisual.
De moment, no hi ha data prevista de presentació del projecte de llei general de comunicació audiovisual espanyola (que haurà
de ser transposició estatal de la Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual del 2018). Com vam informar a l'anterior
butlletí, l'avantprojecte d'aquesta llei no incorpora cap millora favorable a la llengua catalana i la FOLC vàrem presentar
al·legacions davant del govern espanyol.
La sentència del TSJC que obliga que el 25 % de les classes siguin en castellà a totes les escoles catalanes ha sacsejat la societat
catalana i especialment el sector educatiu, que ha respost de manera contundent, com podreu llegir en el comunicat de Som
escola (una plataforma unitària que agrupa entitats de tots els territoris de llengua catalana que defensen el català a l'escola,
entre les quals la FOLC), i també les respostes dels sindicats d'ensenyants i de la Intersindical-CSC.
Aquest butlletí permet comprovar que el moviment en defensa de la llengua cada vegada és més organitzat en tots els territoris
on es parla i es reforça i es reorganitza en funció de les necessitats: per exemple, la fundació d'un Moviment per l'Escola en
Català a les Illes Balears que agrupa set entitats, l'organització dels premis 31 de desembre per part de l'OCB, la consolidació
de la reivindicació dels drets lingüístics a les Illes i al País Valencià, el balanç del valencià a la Sanitat per part de la PxL, la
reclamació d'El Tempir d'una política territorialitzada per a Alacant, la nova campanya «Unim-nos» d'Escola Valenciana,
l'activitat creixent a la Catalunya Nord com demostren les col·laboracions al diari l'Indépendant de Perpinyà o el documental
«Catalunya Nord. La llengua enyorada». A Catalunya, el Grup Koiné demana un compromís electoral als partits
independentistes pensant en les eleccions del 17 de febrer, la resposta a la sentència del TSJC a què ens hem referit més amunt
i les activitats de la CAL: Balanç anual del Correllengua 2020 i Publicació del número 46 de la revista “L’Escletxa”. A la Franja
de Ponent hi podem afegir la continuïtat de la publicació de la revista Temps de Franja durant vint anys, com es pot llegir a la
portada del número 147: «VINT ANYS DE VIDA».
Finalment volem afegir una demanda concreta al govern de la Generalitat de Catalunya sorgit de les eleccions del 17
de febrer: la recuperació i difusió amb el pressupost corresponent dels Plans Educatius d'entorn, l'experiència positiva més
reconeguda i també més reclamada per afavorir l'ús del català.
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.

Notícies de les entitats

LLIURAMENT DELS PREMIS 31 DE DESEMBRE DE L'OBRA CULTURAL BALEAR
L'Obra Cultural Balear va adaptar l'acte de lliurament dels seus Premis 31 de desembre a la situació
extraordinària motivada per la pandèmia, enregistrant un programa especial de televisió que la nit del dia 26
va emetre IB3 i el 5 de gener el Canal33.
Durant 55 minuts els teleespectadors van poder seguir l’acte de lliurament dels Premis 31 de desembre. El
Premi Josep Maria Llompart va ser enguany per a Lluís Llach. El premi Bartomeu Oliver per a l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí.

El premi Emili Darder per a l’obra Pascual Calbó i Caldés. Obra científica. Vol I tractats de matemàtiques pures, dirigit
per Antoni Roca Rosell, Josefina Salord, Joan-Lluís Torres, i amb el suport de la filòloga Maria Toldrà. El premi Miquel dels Sants
Oliver s'atorgà a l’obra L’espanyolització de Mallorca, de Pere Salas. El glosador formenterenc Vicent Jeroni guanyà el premi
Aina Moll i Marquès. El premi Gabriel Alomar el guanyà la sèrie animada sobre Ramon Llull coproduïda per la Unitat d’Animació
de la Universitat de les Illes Balears, que dirigeix el professor Juan Montes de Oca, i IB3 Televisió.
Així mateix, durant l'acte l'entitat cultural va retre un sentit homenatge a l’artista Pere Martínez Pavia i a l’escriptor Rafel Crespí,
tots dos morts enguany. A més, es commemorà el vint-cinquè aniversari de l'inici de les Diades per la Llengua que cada mes de
maig organitza l'OCB, es presentà el clip de la campanya «Comença amb un bon dia», duta a terme per l'entitat, i se celebraren
els 50 anys de l'Institut d'Estudis Eivissencs i els 30 anys de la Federació Llull. S'aprofità l'avinentesa per presentar també el
manifest «La cultura imprescindible» i, com és habitual, el president de l'OCB, Josep de Luis, llegí un discurs que, com sol passar,
fou un any més, intensament reivindicatiu.
Més informació: Eltemps.cat
L’OCB SALUDA L’ACTIVACIÓ DE L'OFICINA DE DEFENSA DELS DRETS LINGÜÍSTICS QUE IMPULSA EL GOVERN
BALEAR
El dia 4 de desembre, Dia dels Drets Lingüístics, l'Obra Cultural Balear (OCB) va saludar l'activació de l'Oficina de Defensa dels
Drets Lingüístics del Govern Balear.
L'OCB considera que la nova Oficina és un servei necessari perquè es viuen vulneracions constants dels drets lingüístics dels
ciutadans en la majoria d'àmbits de la nostra societat, inclosa l'Administració pública.
L'OCB demana a totes les administracions i al sector privat que col·laborin per corregir, ràpidament, situacions de discriminació
lingüística detectades.
Més informació: ocb.cat
MOVIMENT PER L'ESCOLA EN CATALÀ A LES ILLES
El dia 1 de desembre passat es va presentar públicament el Moviment per l'Escola en Català a les Illes Balears. Representants
de les set entitats que en formen part van mostrar la carta oberta al conjunt de la societat de les Illes Balears, que es pot
trobar al web llenguaiescola.cat, i n'han demanat adhesions a la societat illenca. Al final de la carta podeu trobar els noms de les
entitats signants, dues de les quals (STEI-Intersindical i Institut d'Estudis Eivissencs) formen part de la nostra federació.
Els portaveus de les entitats van posar èmfasi en l'emergència lingüística que es viu a les Illes Balears, ja que en els darrers
quinze anys el català ha anat perdent parlants habituals.
El català ha passat de ser la llengua habitual del 45 % de la població el 2004, a només el 36,8 % el 2014 en el conjunt de les
Illes Balears. Una regressió que afecta els quatre territoris insulars i molt especialment el jovent.
La carta oberta, adreçada al conjunt de la societat de les Illes Balears, exposa aquesta situació, les seves causes, i proposa canvis
que es considera que cal emprendre si es vol capgirar la situació. Entre les diferents propostes per revertir la regressió de l'ús
social, es demana a docents, famílies, entrenadors esportius i monitors de lleure de parlar sempre en català a infants i joves.
Més informació: Plataforma-llengua.cat i youtube.com.
INTERSINDICAL REIVINDICA ELS DRETS LINGÜÍSTICS EL DIA 4 DE DESEMBRE
Un dels nostres objectius ha estat, també ho és actualment, aconseguir una
legislació que reconega plenament i eficaçment l’autogovern de les valencianes i
valencians, així com el reconeixement de la llengua i cultura valencianes. És per
això que Intersindical Valenciana ha decidit impulsar la defensa del valencià
durant els proper mesos mitjançant una campanya continuada en el temps per
posar-la en valor al món laboral i al conjunt de la societat.
Es tracta de fer-la transversal en tots els àmbits socials i de treballar per
aconseguir una veritable igualtat lingüística, així com avançar en les nostres
reivindicacions que es concreten entre d’altres en:
-

La consideració del valencià com a llengua vehicular de tot el sistema educatiu valencià.
L’establiment de la competència lingüística per a l’accés a la funció pública valenciana.
La promulgació d’una Llei d’Igualtat Lingüística.
L’aprovació d’una Llei de Llengües per part de les Corts españoles.
L’augment de les partides pressupostàries destinades a la promoció i ús del valencià.
La realització de campanyes institucionals per potenciar l’ús i l’ensenyament del valencià.
La dinamització del Consell Social de les Llengües.
L’augment del pressupost i de plantilla d’À Punt.
La reciprocitat dels mitjans de comunicació públics en la nostra llengua i la creació d’un espai audiovisual compartit.
La incorporació de la Generalitat Valenciana a l’Institut Ramon Llull.

Per tirar endavant totes aquestes propostes cal, des del punt de vista de la Intersindical Valenciana, tindre voluntat política i
destinar els recursos econòmics suficients. En aquest moment considerem que és possible i necessari fer-ho en existir les majories
parlamentàries que ho permeten i per ser, per alguna d’elles, compromisos electorals o del programa de govern Botànic 2.
Intersindical Valenciana considera que aquestes reivindicacions s’haurien d’aprovar durant l’any 2021 per poder desenvoluparles al llarg de la present legislatura. És per això que considerem que el govern del Botànic i els grups polítics han d’anar per feina,
en cas contrari proposarà la convocatòria de mobilitzacions socials unitàries per aconseguir-ho.
Més informació: Intersindical.org

BALANÇ DEL 2020 PER LA PXL DE LA MANCA D'ÚS DEL VALENCIÀ EN LA SANITAT
La Plataforma per la Llengua ha fet balanç dels 10 casos que ha assessorat durant el 2020 relacionats amb la manca d'ús del
valencià en la sanitat pública.
La PXL recorda que una norma estatal, l'Estatut de l'Empleat Públic, preveu que els
funcionaris «garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que
sea oficial en el territorio». A més l'article 72 de la llei 55/2003 de l'Estatut marc del personal
dels serveis de salut considera com a «falta molt greu» tota actuació que supose
discriminació per raons ideològiques o de llengua.
Davant els nous casos, la PXL ha demanat a la Generalitat Valenciana el deure de garantir
el dret de la ciutadania a la documentació en valencià i a rebre resposta en la mateixa
llengua utilitzada. La Plataforma per la Llengua del País Valencià promou la campanya
«Sanitat en Valencià», que defensa garantir l'atenció mèdica en valencià al sistema de
salut públic i recull adhesions a través de la página web sanitatenvalencia.org.
Més informació: Plataforma-llengua.cat

NOTÍCIES DE LA CAL
21.12.2020 Balanç anual del Correllengua 2020.
17.12.2020 Publicació del número 46 de la revista “L’Escletxa”.

Més informació: Cal.cat
EL TEMPIR RECLAMA UNA POLÍTICA TERRITORIALITZADA PER A ALACANT A FI DE FER FRONT ALS POSTULATS
VALENCIANÒFOBS DE L’EXTREMA DRETA
L’obstinació reiterada en un corpus ideològic basat en mentides (la imposició
del valencià, la conculcació de la llibertat individual d’elecció de
l’ensenyament…), promogudes per VOX, en aquesta ocasió circumscrites a
la ciutat d’Alacant, no ens hauria d’estranyar, perquè són part d’una
estratègia que vol arraconar i liquidar la llengua pròpia del país.
El Tempir, entitat que treballa per a la defensa i la promoció del valencià al sud, s’oposa frontalment a aquesta proposta
d’eliminació de la llengua en la segona ciutat valenciana del país. Però per a El Tempir és molt més greu encara que el PP hi done
suport per diverses raons explicitades en el document complet.
Més informació: Entrevista a Vilaweb.cat a Josep Escribano, president d'El Tempir.
CRÒNICA DE L'APLEC AL DIARI «L'INDÉPENDANT» DE PERPINYÀ

UNA PANERA LOCAL ETIQUETADA EN CATALÀ
Enguany La Bressola ha volgut preparar una panera local amb cinc productes fets a Catalunya Nord, i és amb la col·laboració
de @LaBressola que la botiga L'ÉCHOPPE de Perpinyà ha motivat a 5 productors locals d'etiquetar per primera vegada en català.
5 productes provinents d'Argelers de la Marenda, Escaró, Sant Pau de Fenolhet, Salses i Sureda.
Aquestes festes regalem paneres amb productes de Catalunya Nord, etiquetats en català.
I tu? #FEM-HOENCATALÀ #REGALAENCATALÀ
Més informació: Amicsbressola.cat.

Campanyes, accions, drets lingüístics
ESCOLA VALENCIANA LLANÇA LA CAMPANYA ‘UNIM-NOS’
Escola Valenciana ha posat en marxa la campanya “Unim-nos”, coincidint amb el 37è aniversari de la Llei
d’Ús i Ensenyament del Valencià, per a promoure i captar Activistes pel Valencià. L’entitat cívica destaca
el paper que han de tindre les persones amb sensibilitat lingüística. Segons el president d’Escola
Valenciana, Natxo Badenes, “el valencià està viu per cada activista com tu que el gasta, però no
aconseguirem res si no treballem de forma coordinada”. “Unim-nos” és l’eslògan que ha triat l’entitat
cívica per a representar aquesta idea. “Des d’Escola Valenciana estem convençudes que, si totes i tots els
Activistes pel Valencià ens organitzem i, sobretot, ens unim, podem arribar molt lluny”, ha insistit Badenes.
Escola Valenciana ha destacat els avanços produïts amb el canvi de govern: l’ensenyament en valencià ha
passat del 30 % al 52 %, tornem a comptar amb mitjans públics en valencià, hi ha una Oficina de Drets
Lingüístics i el valencià serà un requisit per al funcionariat.
No obstant això, ha urgit a que Activistes pel Valencià es mobilitzen i prenguen un paper més actiu que
puga fer valdre els drets lingüístics de valencianoparlants i que garantisca la supervivència de la nostra
llengua.
No s’han aconseguit totes les demanes de l’entitat. Escola Valenciana ha insistit que “encara s’ha d’aprovar una Llei d’Igualtat
Lingüística que garantisca els nostres drets. També exigim la reciprocitat de mitjans de comunicació en valencià. I hem
d’aconseguir la incorporació i l’extensió de la immersió lingüística a tot el sistema educatiu”.
El document explica les quatre formes previstes de ser Activista pel Valencià. La campanya compta també amb el web
activistespelvalencia.org.
EL TSJC OBLIGA QUE EL 25 % DE LES CLASSES SIGUIN EN CASTELLÀ
El diari Ara comenta la notícia i explica que el Departament d'Educació recorrerà la decisió i avisa que la llei Celaá la deixarà
"sense efecte". També fa notar que és per primera vegada que obliga totes les escoles catalanes a fer un 25 % de les classes
en castellà. La sentència que ha emès el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estableix que "tots els alumnes rebin
de manera efectiva i immediata" el nou model d'ensenyament lingüístic. A la pràctica, la decisió judicial suposa que, a més de
castellà, almenys una assignatura troncal més s'ha d'impartir en aquesta llengua.
Segons els jutges, l'ús del castellà a les aules és "residual" en una "part significativa de centres i grups docents", i ho argumenten
dient que només en cinc dels 184 centres de la mostra que la Generalitat va entregar al TSJC compleixen aquest 25 %, és a dir,
un 2 % d'escoles i un 12 % de batxillerat compleixen la llei, però la resta estan incorrent en una "infracció del marc jurídic
vigent". La sentència, doncs, és un intent de "redreçar l'actual situació contrària a l'ordenament", davant la "inactivitat" de la
Generalitat, segons retreuen els jutges, que diuen que el Govern no ha exercit la seva competència per aplicar la llei "dictant la
normativa, les instruccions o els actes d'aplicació que siguin necessaris" ni ha exercit "una activitat de control" per revisar-ho.
La plataforma Somescola va lamentar la “intolerable intrusió dels tribunals” en la política educativa. “Que un jutge determini de
manera arbitrària el percentatge d’hores que calen per aprendre una llengua és un escarni als professionals de l’educació”, van
dir, reivindicant la immersió com una eina per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Els sindicats d'educació han fet una
crida als treballadors educatius a la "insubmissió i desobediència" de la sentència, que consideren un "atac amb motivacions
polítiques i aliè a la realitat del sistema educatiu", ha dit USTEC-STES. El sindicat Intersindical s'ha oposat a les "ingerències
externes al sistema educatiu. "Prou atacs a la llengua, la cultura i l’autogovern catalans vinguts des dels poders estatals", ha dit
en un comunicat.
Més informació: Ara.cat.

COMUNICAT DE PREMSA DE SOM ESCOLA
Barcelona, 17 de desembre 2020.- Davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga totes les
escoles catalanes a fer un 25% de les classes en castellà, la plataforma unitària Somescola manifesta que:








Aquesta sentència és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i al seu
enfocament pedagògic que possibilita la competència lingüística dels nois i noies,
consolidat i avalat àmpliament per la societat catalana al llarg de dècades. Els
estudis i dades sobre els resultats de la immersió lingüística evidencien que és un
model valuós per als alumnes i valuós alhora per a la societat: contribueix a la
cohesió i a la igualtat d’oportunitats i també a normalitzar l’ús del català.
Somescola considera intolerable la intrusió dels tribunals a l’hora de regular la
política educativa del país. La llengua s’aprèn a través de l’ús, dins i fora de l’escola,
i són els professionals de l’educació, i no els juristes, els qui han de determinar quin
model d’ús garanteix la competència lingüística dels nois i noies en cada cas. Que
un jutge determini de manera arbitrària el percentatge d’hores que calen per
aprendre una llengua és un escarni als professionals de l’educació.
Sentències com la d’avui volen alimentar arguments falsos i perillosos d’instrumentalització política de l’educació i de la
llengua. Davant d’això, ens reafirmem en el fet que l’escola catalana ha estat i ha de seguir sent un factor cabdal per
afavorir la inclusió i la cohesió social des d’una perspectiva intercultural, en què tot infant ha de trobar oportunitats de
creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.
Malgrat que aquesta sentència no tindrà recorregut, com a conseqüència del canvi de marc legal a l’Estat, Somescola
denuncia que atacs polítics i judicials com aquests que es produeixen de manera periòdica contra la llengua catalana i
l’educació en català responen a una voluntat de minoritzar la llengua catalana en tots els seus usos socials, i fa que
estiguin permanentment sota amenaça.

Per tot això, Somescola fa una crida al conjunt de la societat per defensar el model educatiu català, i a la necessitat de reforçar
el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo, per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Somescola seguirà amb la tasca engegada fa 10 anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es
comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més
cohesionada, democràtica i lliure.
Més informació: Somescola i Viquipèdia.
La FOLC forma part de la plataforma Som Escola.
USTEC, STEI I STEPV DEFENSEN LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
El tres sindicats rebutgen la sentència del TSJC i defenen la immersió lingüística.
El STEPV defensa el valencià com a llengua vehicular de l'ensenyament i proposa un model plurilingüe integrador.
Més informació: Stepv.intersindical.org.
INTERSINDICAL – CSC REBUTJA LA SENTÈNCIA DEL TSJC
Segons El PuntAvui, el sindicat afirma que la sentència: «És un atac més a la nostra llengua. Exigim a Educació que treballi per
l’aplicació real de la immersió».
Més informació: Elpuntavui.cat.
EL GRUP KOINÉ FA PÚBLIC UN DECÀLEG DE COMPROMÍS ELECTORAL SOBRE LA LLENGUA DIRIGIT ALS PARTITS
INDEPENDENTISTES
Llibertat.cat informa que el Grup Koiné va presentar el 30 de desembre el "Decàleg de Koiné per al 14-F-2021", un compromís
electoral sobre la llengua catalana i demana als partits polítics que es proclamen independentistes l'assumexin. Exactament,
"demana el compromís explícit dels partits i que els incloguin en els seus programes electorals".
Apunten que "Per a l’Estat espanyol la desaparició de les llengües altres que la castellana és una qüestió d’estat. Per això totes
les constitucions, les lleis i els decrets que al llarg dels segles ha promulgat referits a la llengua han anat en la direcció d’imposar
el castellà i alhora prohibir l’ús del català o limitar-lo tant com li ha estat possible. Per altra banda, Catalunya i les altres terres
on es parla català han rebut els darrers decennis una immigració massiva de persones d’altres llengües que la catalana. Aquests
dos fets han condicionat el comportament lingüístic dels catalans, bilingüitzats a la força, que els porta a canviar de llengua
constantment".
Entre el punts del Decàleg, remarca “llibertat.cat”, "Garantir que es respecten els drets lingüístics dels catalans tant en les
atencions mèdiques i sanitàries com a les residències de gent gran i als serveis pediàtrics". Així com, "iniciar a l’escola un nou
procés de normalització que creï les condicions (seguint metodologies ja experimentades, com ara la veritable immersió
lingüística) perquè els infants ja de menuts s’acostumin a utilitzar entre ells la llengua catalana".
També es refereixen que cal "Dissenyar i impulsar una política coherent de mitjans de comunicació públics (CCMA i cadenes
locals) en la direcció de recuperar l’autocentrament nacional, no limitat a les quatre províncies autonòmiques, tant en el
tractament informatiu i dels altres continguts, com en l’ús de la llengua catalana i en la superació de l’actual degradació de la
qualitat del català. En el mateix sentit, trobar sense dilacions les formes de concertació adequades per a aconseguir d’una vegada
la reciprocitat de les emissions entre les ràdios i televisions públiques dels països de parla catalana".
Koiné torna de nou a l'esfera pública amb aquest decàleg, després que el 2016 va fer públic el controvertit manifest "Per un
veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent".

Més informació: Llibertat.cat.
CATALUNYA NORD. LA LLENGUA ENYORADA
Documental d’Eugeni Casanova i David Valls coproduït per TV3, emès el 10 de desembre de 2020 pel canal 33, que repassa
l’evolució lingüística del català a la Catalunya Nord i recull el testimoni dels darrers parlants de català que van rebre la llengua
per transmissió familiar i que ara tenen més de vuitanta anys.
Persones de totes les comarques de la Catalunya Nord expliquen les raons que han dut a aquesta situació: l'actuació repressiva
de l'escola i dels mestres; les dues guerres mundials; la planificació de l'Estat per convertir les zones perifèriques en vivers de
funcionaris; l'arribada massiva de francesos del nord; l'estigmatització de les llengües regionals per l'administració francesa...
Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, una generació sencera, arrossegada per aquesta atmosfera, va decidir deixar de
transmetre el català als fills. Setanta anys després en trobem les conseqüències.
Avui, el català ha deixat de sentir-se al carrer, però el sentiment de país s’ha mantingut i els nord-catalans posen fil a l’agulla per
recuperar l’enyorada llengua dels pares.

Enllaç al documental: Ccma.cat.

VIII PREMIS POMPEU FABRA
Els premiats en la vuitena edició dels premis Pompeu Fabra són:
- En la categoria de projecció i difusió de la llengua catalana, al grup musical Txarango.
- En la categoria trajectòria professional, científica o cívica, ex aequo, a la senyora Lídia Pons i Griera i al senyor Joan
Julià-Muné.
- En la categoria socioeconòmica, a l'empresa Comunidad Filmin SL, per la plataforma digital de cinema en català
FilminCAT.
- En la categoria de comunicació i noves tecnologies, a l'entitat Associació Audiovisual Jove Malaia, per la plataforma
digital de creació de continguts en català a Internet Canal Malaia.
- En la categoria incorporació a la comunitat lingüística catalana, a l'entitat coral Canta amb el cor, de Reus.
- En la categoria de voluntariat lingüístic, a la senyora Blanca Serra i Puig.
La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, acompanyada de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, ha
lliurat els VIII premis Pompeu Fabra en un acte enregistrat en vídeo al Saló dels Miralls del Palau Marc el 26 de novembre.
Felicitats a tots els premiats i en especial a la vicepresidenta de la FOLC, Blanca Serra i Puig.
L'Associació Amics de la Bressola també ha reproduït la notícia.
Més informació: Llengua.gencat.cat i Parlament Blanca Serra i Puig.

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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