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Notícies de la FOLC / Notícies destacades

Continuen les activitats de la campanya per la reciprocitat juntament amb altres esdeveniments del mes de maig i primers dies
de juny.
4 de maig. Difusió del primer vídeo de la campanya «Viure en valencià» amb Elizabeth Wade, publicat al butlletí 152 de maig.
6 de maig. Difusió del vídeo de Biel Mesquida de la campanya per la reciprocitat plena i l'espai de comunicació en català.
El mateix dia, publicació de l’article de Daniel Condeminas «TV3 la tele federal» on es rebat la crítica sense fonament de Salvador
Illa dels mitjans públics TV3 i Catalunya Ràdio i la proposta d'impulsar des de Catalunya una plataforma OTT de totes les
televisions de l'estat (Múrcia, Astúries, Ceuta, etc.) amb la finalitat de contribuir a la construcció federal d'Espanya. L'article de
Condeminas defensa la necessitat de la reciprocitat amb la col·laboració entre les tres grans corporacions audiovisuals de parla
catalana.
14 de maig. Segon vídeo de la campanya «Viure en valencià» amb Aitana Ferrer, notícia del butlletí.
21 de maig. Difusió del Vídeo de Zequi Castellano de la campanya per la reciprocitat plena i l'espai de comunicació en català.
STEPV MOSTRA EL SEU SUPORT A LA PLANTILLA DEL CEIP MEDITERRANI, notícia del butlletí.
26 de maig. EL CEIP MEDITERRANI ES MOBILITZA. Notícia del butlletí.
28 de maig. En la comissió de control de la CCMA al Parlament de Catalunya, ERC i la CUP van preguntar sobre la reciprocitat.
Hi va respondre la presidenta en funcions i el director de TV3 que va destacar les col·laboracions (intercanvis i coproduccions)
entre les tres televisions i que el canal Bon Dia TV començarà a incorporar continguts d'À Punt abans de l'estiu. A les pàgines 2 i
3 d’aquest enllaç.
29 de maig. Manifestació a Perpinyà en protesta contra la proposta de 61 diputats de l’Assemblea Francesa de derogar alguns
dels articles de la llei que protegeix les llengües minoritzades. Notícia del butlletí.
El mateix dia, Premis Maestrat Viu a Albocàsser. Notícia del butlletí.
3 de juny. Diverses organitzacions demanen que el valencià siga la llengua vehicular de l'ensenyament. Nosaltreslaveu.cat.
4 de juny. Reciprocitat ara! demana una reunió tècnica amb la Generalitat Valenciana per la reciprocitat.
En l'apartat «Campanyes, accions, drets lingüístics» destaquem tres notícies:
La resposta de l'APLEC, l'entrevista del diari dBalears i la reforma de la llei de les llengües oficials del Canadà.
APLEC es refereix als diputats que no han volgut legalitzar la immersió lingüística i els accents de les llengües «regionals» amb
aquestes paraules: «Un grapat de parisencs incompetents en lingüística i en pedagogia, que viuen en temps del colonialisme del
segle 19, se permeten de rebutjar, en ple segle 21, el respecte de l’alteritat i la diversitat lingüística, en un patètic combat de
rereguarda».
L'entrevista del diari dBalears a Daniel Escribano, demostra la constant històrica del supremacisme lingüístic en un altre estat,
també de tradició colonialista.
La darrera notícia sobre la REFORMA DE LA LLEI DE LES LLENGÜES OFICIALS DEL CANADÀ mostra un exemple positiu en la
valoració dels drets lingüístics, quan l'autor escriu: «La igualtat real significa que s'han de prendre mesures especials a favor de
la llengua perjudicada. És un concepte que prové del món dels drets de la persona. Les mesures proposades s'inscriuen en
aquesta òptica.»

Notícies de les entitats
MURAL SONOR, MÉS DE CINQUANTA CANÇONS, MÉS DE CINQUANTA VEUS
En el cinquanta anivesari d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV) és un moment idoni per a celebrar
el camí recorregut i l’esperançador futur. I fer-ho amb ambició: reunint grans veus que canten en valencià,
conformant un llegat musical que rendisca tribut a qui va obrir el camí i, alhora, desperte la fam de música
i cultura de noves generacions.
Eixe llegat és Mural Sonor, un ambiciós projecte discogràfic que dona el seu primer pas a la plataforma
Verkami.
Mural Sonor és un repàs total a la música feta en valencià, des dels seus inicis fins a l’actualitat. Més de
cinquanta cançons dividides en quatre àlbums, agrupades per estils, conformaran una col·lecció
transversal que il·lustrarà, amb una perspectiva històrica, la riquesa de la nostra música.
Mai fins ara s’ha fet un recopilatori d’aquestes dimensions. Mai fins ara tantes veus de la nostra escena
s’havien implicat en un projecte col·lectiu.

El recull discogràfic està format per quatre àlbums que porten com a títol una paraula (Arrel, Carrer, Pell i Veta) que representa
la seua essència. Les inicials de cada disc formen les sigles d’ACPV, remarcant el component de celebració del projecte.
Més informació: Acpv.cat
STEPV MOSTRA EL SEU SUPORT A LA PLANTILLA DEL CEIP MEDITERRANI
El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana (STEPV), sindicat
majoritari de l’ensenyament públic valencià, manifesta el seu total i incondicional suport a la directora, la mestra, la inspectora,
la plantilla i la comunitat educativa del CEIP Mediterrani d’Alacant davant la denúncia d’un pare, que alhora és dirigent d’un partit
d’extrema dreta, per haver distribuït una circular en valencià. En la denúncia, per la via penal, que ha estat admesa pel tribunal,
es demanen 15 anys d’inhabilitació per haver rebut un text escrit en castellà que incloïa, per errada, una part en valencià ja que
totes les circulars del centre s’envien en les dues llengües oficials del País Valencià. El Sindicat valora positivament la reacció de
la comunitat educativa del centre, del professorat valencià, la Conselleria d’Educació i de nombroses entitats i institucions
valencianes en suport de les persones denunciades.
El Sindicat recorda que l’estat espanyol va subscriure la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que està en vigor
des de l’1 d’agost de 2001, que reconeix les llengües definides com a “regionals o minoritàries” com a expressió de riquesa
cultural i compromet els estats signants a fer possible l’ensenyament, en tot o en part, en aquestes llengües i també a poder
usar-les a l’Administració, la justícia i els mitjans de comunicació, entre altres àmbits.
Més informació: Stepv.intersindical.org
EL CEIP MEDITERRANI ES MOBILITZA
El diari «Públic» informa que la situació al CEIP Mediterrani d’Alacant ha generat autèntica indignació. "El divendres passat (el
dia 21 de maig), quan va saber-se la notícia, un grup de pares va organitzar-se per recollir signatures a la porta de l’escola i en
un sol matí n’havien aconseguit més de 200". Carmen Corbalán, presidenta de l’AMPA del centre, qui no dubta a definir la
situació com "absurda" i "inconcebible" destaca el gran suport rebut arreu del País Valencià, amb gairebé 350 missatges
de suport d’altres AMPA, de sindicats d’ensenyants i L’Associació de Directors de Centres d’Educació Infantil i Primària.
També la conselleria d’Educació s’ha posicionat sobre el cas i ha explicat que "les mestres del CEIP Mediterráneo d'Alacant
compten des del primer moment amb l'assessorament i acompanyament del cas de l'advocacia de la Generalitat" i el conseller,
Vicent Marzà, des del seu perfil de Twitter ha exigit la fi "de les persecucions i denúncies que fomenten l'odi".
Més informació: Publico.es
INTERSINDICAL-CSC PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I EN CATALÀ
Les sectorials d’Universitats i Centres de Recerca i Educació de la IntersindicalCsc donen suport a la vaga convocada avui pel SEPC contra la crisi educativa.
Comparteixen l’anàlisi que la crisi educativa que pateixen les universitats és
sistèmica. I constaten que només en un context de sobirania econòmica i política
es poden articular els instruments per a garantir que totes les universitats
públiques catalanes estan suficientment i equitativament finançades, amb
l’objectiu de garantir l’accés de l’estudiantat de les classes populars del país; la
qualitat en la docència i la recerca; recursos humans i materials suficients, així
com condicions laborals dels i les treballadores, justes i equitatives. La
Intersindical defensa que l’educació ha de ser totalment i efectivament pública.
Només així es pot garantir l’accés universal i en igualtat de condicions a la
formació i el coneixement.
Més informació: Intersindical-csc.cat
MAESTRAT VIU
Maestrat Viu va fer públic el 14 d'abril un comunicat sobre la reciprocitat entre À Punt, IB3 i TV3 en què valora positivament
el suport del Congrés espanyol a la reciprocitat d’À Punt, TV3 i IB3, aprovat l’11 de març de 2021, que ha de permetre signar
acords per a la recepció recíproca de mitjans de comunicació entre les comunitats autònomes que comparteixen el mateix espai
lingüístic. També valora l’acord de les Corts Valencianes del 23 de març de 2021 per fer efectiva la reciprocitat entre les televisions
públiques en llengua catalana. Maestrat Viu fa seues i comparteix les valoracions de les organitzacions Escola Valenciana, Acció
Cultural del País Valencià, Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana i Enllaçats per la Llengua que han reclamat que
aquests acords parlamentaris es materilitzen com més prompte millor.
Reclama al President del Consell, Ximo Puig, que faça complir l'acord parlamentari prenent les mesures tècniques i fent efectives
les inversions oportunes.
Maestrat Viu convida les entitats culturals i els centres educatius de la comarca a adherir-se a aquest posicionament. El text
complet.
També ha fet públic un Manifest on denuncia la disminució d'hores en valencià que la Llei de plurilingüisme comporta al Maestrat.
Més informació: Maestratviu.org
El 29 de maig l'entitat va convocar els Premis Maestrat Viu 2021 a Albocàsser. 8a edició. Els premis reconeixen les persones i
els col·lectius que treballen pel Maestrat.
Més informació: Maestratviu.org/premis

ESCOLA VALENCIANA
Escola Valenciana ha traslladat enguany els tallers de Trobades als centres educatius
amb totes les mesures sanitàries. Són les ReTrobades.
Enguany ret homenatge a Empar Navarro, una mestra valenciana impulsora de
l'educació pública, laica i en la nostra llengua durant la Segona República. Heus ací les
retrobades pendents:
17 de juny Alfondeguilla (La Plana Baixa); 18 de juny Almassora (La Plana Alta);
20 de juny Montolivet (València)
Homenatge a Enric Valor a Mutxamel
La Cívica de l’Alacantí i Escola Valenciana han celebrat la ReTrobada 2021 de Secundària i Batxillerat de l’Alacantí i i el
lliurament dels premis literaris Sambori el 12 de maig de 2021 a Mutxamel (Alacantí). Aquest esdeveniment, organitzat per
La Cívica de l’Alacantí, Escola Valenciana, la Fundació Sambori i l’IES Mutxamel i amb el lema “Llavors de Futur” ha esdevingut
tot un homenatge a la figura de l’escriptor i gramàtic Enric Valor.
Més informació: Escolavalenciana.org
CAMBRILS ACULL EL LLIURAMENT DEL PREMI SAMBORI 2020 -2021
Òmnium Cultural informa que aquest 2021, la nova convocatòria del Premi Sambori ha rebut 197 textos de 55 centres
educatius a la demarcació del Camp de Tarragona, que comprèn les seus de les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el
Priorat, la Conca de Barberà i el Tarragonès. Des d’Òmnium es vol agrair als infants i joves, professorat i famílies la seva
participació i implicació en aquest premi tan especial.
L’acte, conduït per la periodista Ariadna Escoda, va tenir lloc el 15 de maig i va comptar amb l’actuació musical de Maria
Jacobs i Sergi Planes, que van inundar el Parc del Pinaret de Cambrils de cultura. Una jornada on el somriure dels més
petits i la seva il·lusió per seguir escrivint han sigut el centre. A banda del veredicte de l’edició anterior, que ja es va fer públic,
s’han conegut els guanyadors de l’edició d’aquest any. Enhorabona a tots els guardonats!
Més informació: Omnium.cat

Campanyes, accions, drets lingüístics
EL CONSELL CONSTITUCIONAL DECIDEIX L'EUTANÀSIA DE LES LLENGÜES REGIONALS
Una autèntica vergonya. Un escàndol major. La decisió del Consell constitucional el 21 de maig – sol·licitat per diputats En Marche
i el Ministre d’Educació Jean Michel Blanquer – de refusar de legalitzar la immersió lingüística i els accents de les llengües
«regionals» tal com havien aprovat una ampla majoria de diputats amb la llei Molac portarà cua.
La decisió sobretot és absurda i il·legítima. És una veritable incitació a la desobediència oberta.
L’APLEC i tots els amants del català van cridar a manifestar-se dissabte 29 de maig a la plaça de Catalunya de Perpinyà contra
una decisió iniqua, inepta i antidemocràtica. Incita a lluitar encara més contra unes pràctiques injustes, a reflexionar ara que
venen eleccions sobre qui permet que s’aprovi aquest permís d’eutanasiar unes llengües ja en dificultat.
L’APLEC demanarà que se suprimeixi la menció de la llengua a l’article 2, manipulat per tots els enemics de les nostres llengües
per oposar-s’hi. Un grapat de parisencs incompetents en lingüística i en pedagogia, que viuen en temps del colonialisme del segle
19, se permeten de rebutjar, en ple segle 21, el respecte de l’alteritat i la diversitat lingüística, en un patètic combat de
rereguarda.
Més informació: Aplec.cat
Per la Federació d'Entitats en Defensa de la Llengua catalana a Catalunya nord, 61 DIPUTATS POSEN EN PERILL EL FUTUR DE LA
LLENGUA CATALANA

L'ENSENYAMENT DEL CATALÀ ÉS UN DRET
L'ESTAT FRANCÈS TÉ EL DEURE DE PROTEGIR LA NOSTRA LLENGUA

Amics de la Bressola va fer una crida a la Manifestació del dia 29 de maig: “Perquè avui hem rebut un nou atac contra la llengua
i la immersió, perquè estimem el català i el volem aprendre i parlar també des de les escoles de la Catalunya Nord, dissabte 29
us esperem a Perpinyà”.
Manifestació a Perpinyà el 29 de maig
Més de 2.000 persones es van manifestar el dissabte 29 de maig a la tarda a La Plaça de Catalunya de Perpinyà en contra de la
proposta de 61 diputats de l’Assemblea Francesa de derogar alguns dels articles de la llei que protegeix les llengües minoritzades,
entre les quals, l’occità, l’èuscar o el català.
Els assistents van reclamar que es mantingués el text legislatiu que va aprovar l’Assemblea de França i reivindiquen aquestes
llengües com un “patrimoni” de l’estat gal. A la marxa hi van assistir directors d’escoles públiques que ensenyen en català i també
de La Bressola, a més d’alcaldes i moltes famílies que van carregar contra l’executiu d’Emmanuel Macron a qui consideren
“còmplice”, ja que la majoria de diputats que van demanar la revisió són del seu partit.
Més informació: Elpuntavui.cat

CONTINUA LA CAMPANYA “VIURE EN VALENCIÀ” DEL STEPV

S'ha editat el vídeo d'Aitana Ferrer a favor de la campanya Viure en
valencià.

PLAÇA DEL LLIBRE A GANDIA AMB MÉS DE 4.500 VISITANTS
A la Plaça del Llibre, que va tindre lloc del 27 al 30 de maig a la Plaça Rei Jaume I, hi van assistir més de 4.500 persones, hi
va haver 40 activitats programades i més de 1.600 títols exposats. Entre les vendes destaca el dietari La bèstia en què
cavalquem, de l’escriptor i historiador Ferran Garcia-Oliver com el títol més venut.
“Amb l’èxit que ha tingut la primera Plaça del Llibre, s’ha fet palés que Gandia és un important bastió de les lletres valencianes.
De les quatre edicions, s’ha convertit en la segona amb més assistència, per damunt d’Alacant i Castelló”, ha assegurat Jesús
Figuerola, president de la Fundació FULL.
Una manera de descobrir títols van ser les presentacions i encontres amb els autors que van dur les editorials i part de la
programació que va estar a càrrec de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB), molt actiu en l’organització del
festival.
La Plaça del Llibre de Gandia és un projecte coordinat i organitzat per la Fundació FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura,
juntament amb l’Ajuntament de Gandia i l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteuqes (IMAB), Escola Valenciana, Acció Cultural del
País Valencià, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (ALEC), l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) i el Servei
de Política Lingüística de la Universitat de València. Aquest projecte compta amb el decidit suport de la Direcció General de
Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
Més informació: Plaçadelllibre.com
LLEGIR TÉ PREMI
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya convoca una nova edició del concurs Llegir té Premi per fomentar la
lectura entre els infants i joves durant l’estiu el dia 28 de maig de 2021 fins que s’esgotin les places disponibles. I el concurs
comença el 28 de juny fins el 29 d’agost de 2021, ambdues dates incloses.
Poden participar al concurs fins a 1.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya.
S’organitza en dues categories individuals, de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys i una tercera categoria per a equips. Com a novetat
d’aquesta edició el concurs es dividirà en tres etapes consecutives.
Més informació: Biblioteques.gencat.cat
EL CATALÀ A LES PLATAFORMES D'STREAMING
Àlex de la Guia escriu en el diari digital “Racó català” un interessant article on es pregunta “Per què hi ha poques versions en
català a les plataformes d’streaming?”, explica els resultats de la seva recerca i ordena i puntua les plataformes segons el tracte
que donen actualment al català. La puntuació no té res a veure amb la qualitat ni la quantitat del catàleg en general, ni en les
seves respostes, només en la qualitat del tracte que actualment donen al català.
L’única plataforma que ha aprovat, i ho fa amb molt bona nota, és Filmin.
Més informació: Racocatala.cat

EL SUPREMACISME LINGÜÍSTIC CASTELLÀ, UNA CONSTANT HISTÒRICA
Entrevista del diari dBalears a Daniel Escribano, doctor en sociologia i autor del llibre “El conflicte lingüístic a Catalunya, el
País Valencià i les illes Balears durant la Segona República” (Palma: Lleonard Muntaner, Editor / Obra Cultural Balear, 2020)
afirma que “Tant a la Segona República com ara regeix un principi de supremacisme lingüístic: el castellà està per damunt de la
resta”.
Més informació: Dbalears.cat
REFORMA DE LA LLEI DE LES LLENGÜES OFICIALS DEL CANADÀ per Pierre Foucher.
Article publicat en francès a la Revista de Llengua i Dret.
Pierre Foucher escriu: (traducció) “L'aspecte més espectacular d'aquestes proposicions consisteix en el canvi profund
d'orientació de la política lingüística federal. Mentre que fins ara, el govern del Canadà tractava el francès i l'anglès en peu
d'igualtat formal (els drets concedits a una llengua eren concedits automàticament a l'altra), la Ministra ha repetit públicament i
diverses vegades que és la llengua francesa que està en perill al Canadà, incloent al Quebec. És doncs la llengua francesa que
s'ha de protegir per tal d'aconseguir una igualtat real entre les dues llengües, concepte reiterat moltes vegades pel Tribunal
Suprem del Canadà en les seves opinions sobre els drets lingüístics (sobretot en els casos DesRochers el 2009, Rose-des-vents
el 2015 i Conseil scolaire franchophone de Colombie-Britanique el 2020). La igualtat real significa que s'han de prendre mesures
especials a favor de la llengua perjudicada. És un concepte que prové del món dels drets de la persona. Les mesures proposades
s'inscriuen en aquesta òptica.
Més informació: Eapc-rld.blog.gencat.cat

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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