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A partir del mes d'octubre del 2020 es van començar a programar les reunions de la FOLC amb els partits favorables a la promoció
del català per tractar el tema de la transposició de la nova Directiva europea sobre Serveis de Comunicació Audiovisual del 2018
i les reunions amb les corporacions i els governs autonòmics per la reciprocitat plena i l'espai de comunicació en català. Són
nombrosos els grups parlamentaris amb els quals la FOLC s’ha reunit: ERC, En Comú Podem, Junts x Cat, PSC, la CUP i el
PDeCAT; i també amb partits polítics del País Valencià com Compromís, Podem i PSPV.
L'entrevista a la revista Cent per Cent de Beatriu Defior, llicenciada en filologia catalana per la UIB i directora general de
Política Lingüística del Govern Balear, publicada a l'apartat «Campanyes, accions, drets lingüístics» d'aquest butlletí, destaca la
frase: «Necessitam un marc comunicatiu comú que ens enforteixi com a comunitat lingüística». Un clar posicionament
en favor de la reciprocitat dels mitjans de comunicació en català.
També hi fa referència el «Decàleg per un audiovisual a Catalunya» amb el qual la Plataforma per la Llengua, en col·laboració
amb l'Acadèmia del Cinema Català (ACC) i el Clúster Audiovisual de Catalunya, engega una acció reivindicativa i de
sensibilització. Podeu trobar el decàleg a l'apartat «Notícies de les entitats».
Daniel Condeminas, consultor en comunicació comenta aquest decàleg en dos articles, dels quals donem els enllaços: article 1
i article 2.
Destaquem també en aquest butlletí el Compromís de l'Obra Cultural Balear en motiu de la Diada de Mallorca, les Jornades
Llengua i Escola organitzades per la Intersindical-CSC Educació, el 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) i «El català,
entre les 7 llengües amb més atracció d’Europa» un comentari del blog de Natxo Sorolla, molt interessant i suggeridor.
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.
FE D’ERRATES: En el butlletí de gener vam escriure erròniament que el dia de les eleccions a Catalunya era el 17 en comptes
del 14 de febrer. Us en demanem disculpes.

Notícies de les entitats
EL PITIÚS 2021
La revista El Pitiús la publica anualment l'Institut d'Estudis Eivissencs en homenatge al
seu creador, el folklorista Joan Castelló Guasch.
Creat amb la intenció de difondre entre la població la història i la cultura d’Eivissa i
Formentera, hi apareixen descripcions geogràfiques de les Pitiüses, cançons populars
(goigs, caramelles, romanços, gloses, etc.), jocs tradicionals, receptes de cuina, les
cèlebres rondalles eivissenques de Castelló Guasch (que aprofità per començar a publicarles), notes agrícoles, apunts històrics, dades estadístiques, mapes, apunts folklòrics i
curiositats diverses. Un calaix de sastre que vol comentar tots els aspectes de la vida
insular.
Més informació (hi podeu trobar llibres relacionats): Estudiseivissencs.cat

PRESENTACIÓ DE LA VI EDICIÓ DEL CONCURS DE MICRORELATS DE LA CAL
Concurs organitzat per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL) amb la col·laboració de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
Com a les edicions anteriors, el termini de participació s’iniciava el dia 1 de febrer i finalitza
el 31 de març de 2021. Les categories per a participar-hi són les següents:
– Categoria Oberta. Hi poden participar totes les persones majors d’edat que ho desitgin.
Les obres que es presentin en aquesta categoria han de girar entorn del lema “Llengua i
resiliència”, i han de tenir una extensió màxima de 1.200 caràcters amb espais inclosos.
–Categoria Xerrem. Hi poden participar les persones majors d’edat que formin part o
hagin format part anteriorment d’un grup Xerrem Junts o Parlem de la CAL. En aquesta
categoria els microrelats han de fer referència al número “25”, amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la CAL. Les obres
s’han de presentar en suport d’àudio, amb una durada màxima de dos minuts.
Hi ha tres premis per a cada categoria.
Més informació: Cal.cat

DECÀLEG PER UN AUDIOVISUAL A CATALUNYA
La Plataforma per la Llengua considera que l'audiovisual necessita un revulsiu en català perquè fa deu anys que l'audiovisual
en català i el sector professional han estat absolutament desatesos, amb un finançament públic sota mínims i sense una política
ferma per a l'adaptació de l'audiovisual en llengua catalana a la nova era digital.
La Plataforma per la Llengua, en col·laboració amb l'Acadèmia del Cinema Català (ACC) i el Clúster Audiovisual de
Catalunya, engega una acció reivindicativa i de sensibilització sectorial i social que pretén que els partits i agents polítics del
país assumeixin una sèrie de mesures per a situar la nostra indústria audiovisual -i la nostra cultura- al lloc que li correspon, un
compromís ferm de treballar per la normalització de la producció i de la llengua catalana en l'audiovisual amb eficàcia i projecció.
Proposen el següent decàleg que resumim aquí:
1. Augmentar, de manera immediata, el finançament públic del sector audiovisual a 60 € per ciutadà l'any.
2. Atreure noves plataformes digitals a Catalunya i crear un gran nucli audiovisual català amb platós i parc tecnològic.
3. Recuperar el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
4. Garantir el doblatge i la subtitulació al català de sèries i pel·lícules a totes les plataformes.
5. Obertura d'un canal juvenil i inversió de recursos de la CCMA en continguts per a infants, adolescents i joves, com també per
al desenvolupament de l'oferta en línia.
6. Revisar la Llei de la CCMA i el seu llibre d'estil per reforçar la normalització de la llengua pròpia.
7. Crear un òrgan de coordinació de l'audiovisual i mitjans de comunicació, amb representació dels territoris català, valencià i
balear.
8. Acordar la transposició de la directiva europea de l'audiovisual, perquè doni marge competencial a la Generalitat.
9. Donar compliment immediat a la Llei 20/2010 del cinema de Catalunya.
10. Actualitzar la legislació de l'audiovisual i del cinema amb una nova llei.
Text complet a: Plataforma-llengua.cat

L’IEC I ACPV D’ALACANT REPRENEN LES SESSIONS DE CONVERSA EN VALENCIÀ
La Delegació d’Alacant de l’IEC i ACPV d’Alacant reprenen les Sessions de conversa en valencià, un fòrum obert al debat i la
participació pública de temàtica diversa. Enguany es faran de manera virtual.
Les sessions, que són gratuïtes, estan dirigides a totes les persones interessades a practicar la conversa i la reflexió en valencià
i són moderades per l’escriptora Lliris Picó.
Més informació: Acpv.cat

EL PREMI SAMBORI NO S’ATURA!
Escola Valenciana informa que enguany s'ha encetat la 23a edició del concurs
de literatura en valencià en l’àmbit educatiu.
El dia 5 de febrer de 2021 és el darrer dia per a enviar els treballs del Premi
Sambori 2021.

El Premi Sambori està dirigit a tots els nivells educatius, des de l’Educació Infantil fins a les Universitats, tot incloent els Centres
de Formació de Persones Adultes, les Escoles Oficials d’Idiomes i també l’alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu. Totes les obres que es presenten han de ser en valencià, originals, individuals o d’aula i de tema lliure.

Hi ha 3 fases, la de centre, la de comarca i la final. En la fase final, el primer premi de cada cicle, en la modalitat individual, serà
distingit amb un viatge lúdic i cultural de dos dies per la guanyadora o el guanyador més dos acompanyants. I, també en la fase
final, en el cas de la Formació de Persones Adultes i EOI el premi serà en metàl·lic: 300 € per al primer premi, 200 € per al segon
i 100 € per al tercer.
El Premi Sambori va nàixer l’any 1998 i, en l’actualitat, és el premi literari escolar amb més participació de tota Europa. Només
l’any passat, van participar 714 centres, 4.175 professores i professors, 93.486 alumnes de gairebé totes les comarques
valencianes.
Més informació: Escolavalenciana.org

L'APLEC RESPON UNA DIFAMACIÓ DE LA «REVUE POLITIQUE ET PARLEMENTAIRE»
L’APLEC va obtenir la publicació d’un dret de resposta a l'esmentada revista, que havia publicat el desembre passat sota la ploma
de Laurence Taillade, que se presenta com a «consultante et praticienne en techniques comportementales et contextuelles» un
article difamatori en el qual relacionava explícitament les activitats d’ensenyament del català de l’associació amb la propaganda
separatista d’organitzacions islamistes (“Catalogne: n’acceptons pas le séparatisme sur notre sol!”).
L’APLEC denuncia els seus propòsits ultrancers i mentiders, i recorda que el treball d’iniciació a la llengua de tots els seus mestres
de català es fa en estreta col·laboració i complementarietat amb l’Éducation nationale, i amb el suport de les col·lectivitats locals,
comunes, Departament i Regió.
Podeu trobar el dret de resposta publicat a: Aplec.cat

L'OBRA CULTURAL BALEAR, PER MALLORCA I PER LA LLIBERTAT
Compromís de l'Obra Cultural Balear en motiu de la Diada de Mallorca:

Campanyes, accions, drets lingüístics
JORNADES LLENGUA I ESCOLA

Intersindical-CSC informa que sempre han estat conscients de la importància de la llengua com a eina de cohesió social, vehicle
de valors compartits i tret d’identitat cultural de la nostra nació. És per això que des de la Intersindical-CSC Educació han
organitzat unes jornades telemàtiques sobre llengua i educació que tindran lloc en dos blocs, els caps de setmana del 19-20 de
febrer i el 5-6 de març. Les xerrades aniran a càrrec de persones amb un profund coneixement sobre el tema lingüístic del nostre
país i amb una reconeguda trajectòria. A continuació els programes dels dos blocs esmentats.

Més informació: Educacio.intersindical-csc.cat

CICLE SOBRE EL MODEL LINGÜÍSTIC DE L'EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA A CATALUNYA
La Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, ha organitzat entre el desembre
de 2020 i el març de 2021 un cicle de quatre taules en format virtual sobre el model lingüístic de l’educació de noies i nois a
Catalunya. La idea central del cicle és fer dialogar diferents agents socials perquè aportin reflexions al voltant de la realitat i els
reptes de la formació lingüística d’infants i joves del nostre país.
A continuació exposem informació de les dues taules programades per a dates posteriors a la publicació d'aquest butlletí:
Taula 3: La conflictivització de l’educació lingüística a Catalunya
Data: 10 de febrer de 2021 a les 18 h
Participants: 1. Eva Pons (Universitat de Barcelona); 2. Pere Mayans (Professor de secundària), 3. Àlex Gutiérrez (Diari Ara)
Moderador: Joan Pujolar. Relatora: Maria Sabaté
Enllaç d’accés: s’anunciarà properament.
Taula 4: L’ús de la llengua catalana entre infants, adolescents i joves en contextos no escolars
Data: 10 de març de 2021 a les 18 h
Participants: 1. Arnau Rius (Canal Malaia); 2. Gerard Hausmann (Canal Super3); 3. Ivan Solivellas (lingüista, membre de
l’executiva de la Plataforma per la Llengua)
Moderadora: Alexandra Monné. Relatora: Mireia Trenchs
Més informació: blogs.iec.cat
“NECESSITAM UN MARC COMUNICATIU COMÚ QUE ENS ENFORTEIXI COM A COMUNITAT LINGÜÍSTICA”
Aquesta frase, favorable a la reciprocitat dels mitjans en llengua catalana, forma part de l’entrevista que la revista Cent per
Cent ha fet a Beatriu Defior, llicenciada en filologia catalana per la UIB i directora general de Política Lingüística del Govern
Balear.
L’entrevista se centra en la salut i la vitalitat de la llengua catalana.
Més informació: Centpercent.cat
OMNIUM ALT PENEDES PORTA ELS VOC A VILAFRANCA
Els Premis VOC (Versió Original en Català) arriben per primera vegada a l’Alt
Penedès i s’hi podran veure fins a 10 curtmetratges rodats en llengua catalana. Les
projeccions es faran a la sala Zazie del Casal, els dies 12 i 13 de febrer a les 8 del
vespre i comptaran amb la col·laboració del CineClub Vilafranca.
En aquesta edició del VOC, un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la
finalitat d’estimular la producció de continguts audiovisuals de qualitat en llengua
catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic, s’han seleccionat sis
curtmetratges de ficció i quatre curtmetratges documentals que passen a formar part
de la Mostra VOC 2021 i competeixen pels diferents premis del certamen.
Sessió 1 (83′) Divendres 12 de febrer (20 h):
Panteres (Ficció) d’Èrika Sánchez. Antivaho Produccions (20′).
París, la meka del parkour (Documental) de Biel Macià (17′).
Emilia (Ficció) de Cristina Guillen. Uniko (16′).
Tristos Tòpics (Documental) de Joanic Geniüt. Tsinema Entretaniment (12′).
Els que callen (Ficció) Albert Folk. Som Batabat (18′).
Sessió 2 (92′) Dissabte 13 de febrer (20 h):
Camí d’Àrreu (Documental) d’Aleix Gallardet (30′).
L’estrany (Ficció) d’Oriol Guanyabens. Corte y confección de películas i Fractal7 (18′).
Redempció (Ficció) de Miguel Llorens. Waterdrop films (15′)
Renaixem (Documental) de David Segarra (12′).
Preludi (Ficció) d’Adrià Guxens. Escacs Films (17′).
Més informació: Omnium.cat
EL CATALÀ, ENTRE LES 7 LLENGÜES AMB MÉS ATRACCIÓ D’EUROPA
Natxo Sorolla informa en el seu blog «Xarxes socials i llengües» que el Català és la 16ª llengua més coneguda de l’Europa
dels 27.
I afegeix: “Esta informació, i més, es pot extreure d’una interessantíssima aplicació per jugar amb les estadístiques de
l’Eurobaròmetre 2012: Language knowledge in Europe”.
A part d’una excel·lent posició, és remarcable que el català el coneix l’1,6% de la població de l’Europa dels 27. Però també és
molt interessant la possibilitat de diferenciar les dades segons el nombre de parlants inicials o el nombre de parlants que la tenen
com a segona llengua. El català és una llengua amb un fort poder d’atracció de nous parlants.
Més informació: Xarxes.wordpress.com

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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