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Notícies de la FOLC / Notícies destacades

Ens plau donar la benvinguda a la nostra Federació a l'entitat Maestrat Viu!, que ja és, per tant, una entitat membre de la FOLC.
Per això hem començat les «Notícies de les Entitats» del butlletí informant d'aquesta entitat, tal i com ella es defineix: per la
Fundació i per l'Herència.
Les activitats en defensa de la reciprocitat han continuat:
23.03.2021. Les Corts Valencianes aproven la reciprocitat entre À Punt, TV3 i IB3.
www.diaridelallengua.cat
8.04.2021. ACPV exigeix a Consell i Govern reciprocitat entre À punt, TV3 i IB3 i un segon multiplex perquè siga "plena".
Concretament: “El Govern espanyol (…) ha de concedir el segon múltiplex al Govern valencià per a poder fer efectiva tècnicament
la plena reciprocitat de les ràdios i televisions emeses per les corporacions públiques valenciana, catalana i balear.”
www.acpv.cat
16.04.2021. La presidenta d’ACPV, Anna Oliver, participarà el pròxim dimarts 20 d’abril a les 19 h en el webinar “Parlem de
reciprocitat”.
www.acpv.cat/2021/04/16
25 d'abril. Durant la diada del 25 d'abril, les entitats valencianes reclamen la igualtat lingüística i la reciprocitat de les televisions
en català.
https://www.diaridelallengua.cat/un-25-dabril-per-reivindicar-la-llengua/
Destaquem d'aquest butlletí la valoració per la Intersindical valenciana de la Llei de la funció pública i la nova publicació
audiovisual del sindicat USTEC·STES de l'apartat «Notícies de les Entitats» i en l'apartat «Campanyes, accions, drets lingüístics»
la presentació del primer vídeo de la campanya «Viure en valencià», el reconeixement del català progressa a Catalunya Nord i el
diploma universitari en legislació lingüística i drets lingüístics de la UIB.

Notícies de les entitats
PRESENTEM MAESTRAT VIU!
FUNDACIÓ:
Maestrat Viu es forma en l'estiu del 2011 a partir de diverses reunions de diverses persones i col·lectius
d'arreu del Maestrat amb gent d'Escola Valenciana en l'ermitori de Sant Pau d'Albocàsser. El lloc triat no
va ser casual, ja que va ser al mateix ermitori de Sant Pau d'Albocàsser, on a l'any 1933, Carles Salvador,
Enric Soler i Godes, Antoni Porcar Candel i Francesc Boix Senmartí van organitzar la I Colònia Escolar
Valencianista.
HERÈNCIA:
Maestrat Viu, ja en ple segle XXI, recull l'herència dels Carles Salvador, Sofia Salvador, Pere-Enric Barreda i Edo, Enric Soler i
Godes, Antoni Porcar, Francesc Boix, Gaetà Huguet, Casimir Melià, Llorenç Sorlí, Manuel Betí, Pere Labèrnia, Carles Borràs, Manel
Garcia Grau, mossén Garcia Girona, Alfred Giner Sorolla i tants altres, i la projecta amb visió de futur.
Perquè la feina que ells tan dignament i orgullosament van fer continue avant. Maestrat, viu! Per tant, ací va el nostre homenatge
a les persones que van creure que era possible fer al Maestrat cultura cívica valencianista, fer persones amb una consciència cap
a la llengua i la cultura pròpia, i estima pel país.
Més informació: Maestratviu.org
ENLLAÇATS PRESENTA A VALÈNCIA EL MANIFEST I LA CAMPANYA #BATEGUEM AMB EL VALENCIÀ
Enllaçats per la Llengua va presentar el 23 d’abril, amb motiu del Dia del Llibre, la seua nova campanya per “fer bategar els
nostres cors amb la nostra llengua”. Aquesta plataforma està representada al País Valencià per les entitats l’STEPV, Escola
Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, Decidim i i el Tempir.
Aquest manifest destaca com creix la “minorització de la llengua i avança el procés intencionat de substitució a què es veu
sotmesa, i ho fa de manera especialment greu en les generacions més jóvens”. Enllaçats per la Llengua també afirma que els
territoris de parla catalana “tenim el dret a desenvolupar la llengua i la cultura pròpies de forma normal, plena i lliure, que tenim
el dret que estiga garantida la nostra existència i el dret a disposar de les eines que facen una cosa i l’altra possibles”.

També s'hi ha adherit la FOLC i altres entitats membres de la FOLC com podreu veure en l'enllaç, on podeu trobar els 9 punts del
manifest.
Més informació: Escolavalenciana.org
NOVA PUBLICACIÓ AUDIOVISUAL D’USTEC·STEs
USTEC·STEs va estrenar per Sant Jordi 2021 la nova publicació audiovisual: Sindicat
Punt Net
Us presentem totes les seccions: en viu, directes, mobilitzacions, reportatges,
hemeroteca, programació, novetats, portada i filmoteca.
En viu
El nostre web TV, on podeu seguir en temps real totes les emissions d’USTEC·STEs: rodes
de premsa, emissions remotes, programes…
Directes
No vàreu veure l’emissió en temps reals. Les trobareu totes en la secció Directes.
Mobilitzacions
USTEC·STEs és proactiu en mobilitzar-se per lluitar pels drets del personal laboral, del
professorat i per millorar la qualitat de l’educació. En totes les accions on participem
realitzem un desplegament fotogràfic o audiovisual.
Reportatges
Produïm reportatges relacionats amb l’entorn educatiu: El caos de la reobertura; USTEC·STEs amb el 25N; El valor de les llengües.
Escola Oficial d'Idiomes; Personal laboral: som invisibles, però hi som!
Programació
Un avanç de les properes produccions i un espai on poder trobar el més destacat.
Novetats
Totes les nostres entrades –endreçades des de la més recent a la més antiga.
Portada
El més destacat, el més recent i el més vist en Portada.
Filmoteca
Com a contraportada, una secció de cinema laboral.
Més informació: Audiovisual.sindicat.net

INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS. MENCIONS SANT JORDI 2021
El «Diario de Ibiza» informa de la Menció d'Honor que l'Institut d’Estudis Eivissencs
va lliurar a l'escriptor Toni Roca el 25 d'abril per la seva trajectòria literària; la Menció
Jove Sant Jordi per al taller de Flauta Dolça Albarca, i la Menció Producció Cultural per
a Antoni Tur Riera «Sendic».
Com és tradicional, l'acte va esser conduït per l'actriu Àngels Martínez, va començar
amb el discurs del president de l'IEE, Marià Mayans, i va comptar amb les actuacions
musicals de Terra i Sal, Miquel Tur i Sergi Andrades.
El Grup de Teatre de l'IEE va llegir poemes de Toni Roca.
Més informació: Estudiseivissencs.cat i Diarioibiza.es

CATALUNYA RÀDIO ESTRENA "SEPTENTRIONS"
Amics de la Bressola informa que Catalunya Ràdio estrena "Septentrions", un nou podcast per apropar la realitat de la Catalunya
Nord, dirigit i presentat per Sebastià Girard.
"Septentrions", una producció d'AMPLI per a Catalunya Ràdio, consta de deu capítols de nou minuts de durada cadascun. Són
deu retrats de catalans que, per raons personals, han decidit residir o treballar en aquest territori i que han ajudat a fer que la
llengua catalana no es perdi.
El concepte d'aquest podcast recau sobre una gravació il·lustrada que tendeix cap a la fotografia sonora deixant espai i donant
protagonisme al so d'ambient. A cada capítol l'entrevistat porta l'oient a descobrir una part del territori nord-català que hagi
escollit. Una veu en off molt discreta aporta elements de context i algunes dades per tal de completar el testimoni, que ocupa
gran part de l'espai.
Més informació: Amicsbressola.cat
Podeu trobar els 10 capítols en aquest enllaç: Ccma.cat

INTERSINDICAL VALENCIANA VALORA LA LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
El Sindicat considera que l’aprovació de la nova llei és un pas endavant, en ser la primera vegada que s’aprova una llei de la
funció pública valenciana que inclou l’exigència de la competència lingüística en valencià a tot el personal de les administracions
públiques.
Després de quasi quatre dècades de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei d’ús i ensenyament del valencià calia superar
la dinàmica de les darreres lleis que només contemplaven com a mèrit la capacitació lingüística del personal.
A més, cal tenir en compte que la competència lingüística serà d’aplicació no sols a l’administració de la Generalitat Valenciana,
sinó també a les administracions locals, universitats públiques, empreses públiques i personal estatutari. Aquest fet suposa donar
un fort impuls a la promoció del valencià, l’apreciació del seu valor social i la seua presència pública; d’altra banda, garantirà els
drets lingüístics de les valencianes i valencians i farà que les administracions públiques siguen més properes a la ciutadania.
La regulació de la competència lingüística per a l’accés a les administracions públiques dóna resposta a una antiga reivindicació
de desenes d’entitats socials, culturals i sindicals que han treballat, des de fa anys, per aconseguir-ho. De fet, el desembre de
2016, els sindicats Intersindical Valenciana, CCOO-PV i UGT-PV van subscriure, al Centre Cultural La Nau de la Universitat de
València, l’Acord sobre competència lingüística per a exigir al Consell que la nova llei arreplegara la capacitació lingüística. Ara,
cinc anys després s’ha aconseguit que siga una realitat.
No obstant, Intersindical Valenciana considera que la nova llei hauria d’haver contemplat els nivells de coneixement de valencià
en compte de deixar la seua regulació a una futura reglamentació. Per això el Sindicat va presentar una proposta en eixe sentit
en el procés de negociació sindical i en la seua compareixença, el passat mes de juliol, a les Corts Valencianes.
La proposta del Sindicat era una nova redacció de l’article 62.1.g)...
Més informació: Intersindical.org

REVISTA LLENGUA NACIONAL 114
Fa poques setmanes es va publicar aquesta revista, de la qual destacaríem els següents articles: Les entitats que lluiten per la
llengua (VII), per Rafel Castellanos que informa de la CAL, l'Institut d'Estudis Eivissencs i APLEC, associació per a l'ensenyament
del Català a la Catalunya del Nord; Dos reptes que Catalunya ha d'afrontar, per Jordi Martí i Monlau, on es destaca la
importància social i política de la immigració i les conseqüències en la cohesió social en les circumstàncies de dependència en
què s'ha produït; Actituds lingüístiques i acció institucional, per Bernat Joan i Marí, un manual de conceptes bàsics de
sociolingüística com bilingüisme, mutilingüisme i normalització de la llengua, acció institucional per a reduir els prejudicis
lingüístics, aconseguir que el català sigui una llengua no marcada, etc.; La llengua de signes catalana (LSC), llengua pròpia, per
Josep Quer, on s'explica la situació actual i els prejudicis que s'han de superar encara; Blanca Serra guanya el Premi Pompeu
Fabra a la Fidelitat Lingüística 2020, crònica de la concessió del premi en l'apartat «L'Associació»; i finalment la ressenya del
llibre La meva llengua, la meva vida de Teresa Costa-Gramunt, per Joan-Carles Martí i Casanova.

Campanyes, accions, drets lingüístics
STEPV PRESENTA EL PRIMER VÍDEO DE LA CAMPANYA VIURE EN VALENCIÀ

Elizabeth Wade, una mestra nord-americana afincada a Tàrbena (la Marina
Baixa), és la protagonista del primer vídeo de la campanya “Viure en valencià”.
En poc més d’un minut, Wade ens conta com va arribar al País Valencià i com,
progressivament, es va enamorar de la nostra cultura i de la nostra llengua, fins
al punt de fer-la seua. És el primer vídeo d’una sèrie d’audiovisuals que el Sindicat
publicarà per mostrar testimonis de persones que viuen en valencià i, així, posar
en valor la nostra llengua.
Una publicació monogràfica al voltant de la llengua.
Juntament amb els vídeos, la campanya compta amb uns altres materials. El 29 de març vam presentar de manera virtual l’Allioli
especial “Viure en valencià”, en què van participar la majoria de les autores i autors dels articles. En aquesta publicació
monogràfica expliquem els objectius i les motivacions d’aquesta campanya i obrim un espai de reivindicació i reflexió al voltant
de la llengua, amb personalitats com ara el sociòleg Avel·lí Flors, el tècnic lingüístic Alfons Esteve, l’acadèmica de la llengua
Tudi Torró o l’escriptora Gemma Pasqual. També donem la veu a institucions com Acció Cultural del País Valencià, Escola
Valenciana, Castelló per la Llengua o El Tempir entre d’altres. Aquest Allioli especial ha estat il·lustrat pel prestigiós artista
gràfic alcoià Toni Miró. Llig la revista.
Més informació: Stepv.intersindical.org
EL RECONEIXEMENT DEL CATALÀ PROGRESSA A CATALUNYA NORD
Una petita revolució s’ha esdevingut a l’Estat francès amb l’aprovació per l’Assemblea nacional – contra pronòstics – el dijous 8
d’abril de 2021 de la primera llei de tota la història (de la 5a República) que pretèn explícitament protegir i promoure les llengües
anomenades “regionals”.

La llei en qüestió dita “relativa a la protecció patrimonial de les llengües regionals i a llur promoció” ha vist el dia gràcies a la
tossuderia d’un diputat autonomista bretó, Paul Molac, i al suport d’un nombre sempre més elevat d’entitats, militants de les
llengües i d’elegits que els darrers mesos han orquestrat una campanya permanent de mobilització a favor del text de llei.
Però la proposició de llei, amb l’hostilitat oberta i l’avís contrari del govern (especialment del ministre d’Educació), no hagués
pogut ser aprovada sense el vot favorable de bona part dels diputats macronistes de la majoria presidencial La République en
Marche que van desobeir les consignes ministerials i van votar a favor de la llei. La majoria obtinguda – 247 a 76 – deixa prou
clara aquest desafiament dels diputats macronistes; en tot cas d’una evolució significativa de la representació parlamentària per
la qüestió de la necessària protecció de les llengües. Els 3 diputats catalans – Sébastien Cazenove, Laurence Gayte i Romain
Grau – hi van votar a favor.
Un petit esdeveniment històric
L’aprovació de la llei de protecció de les llengües regionals constitueix un petit esdeveniment històric dins la vida política de
França. Una petita esquerda en la muralla ciclopea del jacobinisme i la intolerància – cada cop més se parla obertament de la
glotofòbia de França – lingüística de la República francesa. No cal amagar que la victòria per simbòlica que sigui necessita anar
molt més enllà i desplegar uns mitjans i unes polítiques considerables per pretendre invertir el declivi de les llengües “regionals”
i salvar-les. Almenys surten de la seua condició de “fora de la llei” i d’absència total de reconeixement en el qual eren fins ara.
Catalunya Nord passa a ser l’últim territori dels Països Catalans a tenir una legislació que reconeix mínimament el català. El
progrés legislatiu francès ve doncs a reforçar la seguretat lingüística del conjunt de la catalanofonia.
L'article, redactat per Alà Baylac -president de l’APLEC- i publicat al portal Exterior.cat, continua tractant dos temes més,
encapçalats així: Les conseqüències concretes i Fi de la il·legalitat de la immersió. El podeu llegir sencer aquí.
Nota al web d'Amics de La Bressola: Amicsbressola.cat
DIPLOMA UNIVERSITARI EN LEGISLACIÓ LINGÜÍSTICA I DRETS LINGÜÍSTICS
Racó Català informa que el Consell de Govern ha autoritzat una subvenció directa de 14.000 € a la Universitat de les Illes
Balears (UIB) per finançar dues noves edicions del Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics. La partida
servirà per atendre les despeses de finançament del curs i serà atorgada per la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura
mitjançant la Direcció General de Política Lingüística.
La primera edició d’aquest curs es va dur a terme l’any 2020 i va tenir una gran demanda. Per això, a conseqüència de la quantitat
de persones interessades que van quedar en llista d’espera, s’ha previst fer-ne dues noves edicions durant el 2021. La primera
s’inicia el mes de maig i la segona serà a la tardor.
Durant el curs es tracten continguts específics del dret lingüístic propi de les Illes Balears que no s’aborden en cap assignatura
obligatòria, bàsica o optativa de cap titulació oficial de la UIB, ni particularment dels plans d’estudis del grau de Dret ni del de
Llengua i Literatura Catalanes, ni dels màsters oficials o propis vinculats a aquestes titulacions.
En relació amb el mòdul dedicat al marc legal de la llengua catalana, que ja es va incloure en el postgrau Expert Universitari en
Dinamització Lingüística i Drets Lingüístics, representa un aprofundiment i una ampliació de continguts relacionats amb la matèria.
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) s’encarregarà de la gestió econòmica i administrativa dels estudis
esmentats. La finalitat de la Fundació és promoure i dur a terme activitats adreçades de forma genèrica a fomentar l’educació,
la recerca, la innovació, la cultura i l’esport en l’àmbit de la comunitat autònoma i, en especial, a la UIB.
Més informació: Racocatala.cat

LA 5a PLAÇA DEL LLIBRE D'ALACANT MANTÉ L'ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC
El diari Ara País Valencià informa que tot i les restriccions per la pandèmia, la fira duplicà les vendes amb els èxits de «Valor,
Maria!», «Animetes santes» i «Noruega».
Entre les activitats realitzades destaquen els homenatges al contacontes Llorenç Giménez, amb la presentació del recull Contes
per a tu (Perifèric), i a l'escriptora Carmelina Sánchez-Cutilllas, designada Escriptora de l'Any per l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua, amb la presentació de La meva cambra més estimada, escrita pel fill de l’autora, Luis del Romero Sánchez-Cutillas.
“Per a nosaltres, que la Plaça se celebrara enguany a Alacant ja era tot un triomf. Però totes les nostres previsions s’han vist
superades, tant en assistència com en vendes. Dissabte i diumenge l’aforament que teníem estigué al màxim durant tot el dia.
Només podem donar les gràcies a totes les persones que ho han fet possible i a la ciutadania alacantina per apostar per la
literatura en valencià”, han destacat des de l'organització.
Més informació: Ara.cat
El programa complet a: Lacivica.cat

SUBVENCIONS A ENTITATS D'ARAGÓ EN MATÈRIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
El Govern d’Aragó convoca unes subvencions per a la realització d’activitats dirigides al foment de la llengua. Les ajudes aniran
destinades a la difusió, promoció i investigació del patrimoni lingüístic, tant de la llengua viva com de la toponímia.
Més informació: Lafranja.net

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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