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Continuen les l'activitats de la campanya per la reciprocitat juntament amb altres esdeveniments del mes de juny.
2 de juny. Reciprocitat ara! demana una reunió tècnica amb la Generalitat Valenciana per la reciprocitat. Això implica, segons el
portaveu de la institució, que el Govern espanyol hauria de concedir un segon múltiplex de TDT a la Generalitat Valenciana per
a poder fer efectiva la recepció de la resta dels mitjans en llengua pròpia. Des de Reciprocitat ara! reclamen que es recuperi la
recepció de TV3 i Catalunya Ràdio, que es pugui veure IB3 al País Valencià, i que la ràdio i televisió d’À Punt arribi amb tota
normalitat a Catalunya i les Illes Balears. Vegeu Notícies de les entitats d'aquest butlletí.
11 de juny. Difusió del vídeo de l'actriu Sílvia Bel.
14 de juny. Difusió del vídeo de la campanya «Viure en valencià» amb Chaymae Bouanani.
17 de juny. Demanen una comissió tècnica de les dues Generalitats i del Govern balear per la reciprocitat d’À Punt, TV3 i IB3.
Nosaltreslaveu.
18 de juny. Drets lingüístics: 25 anys d'esperances. Article d'Aureli Argemí, president emèrit del CIEMEN. Vegeu la notícia final
del butlletí.
21 de juny. Difusió del vídeo del cantant Xavi Sarrià.
30 de juny. Debat organitzat per la Plataforma per la Llengua sobre la Reciprocitat amb el títol: “Què hi podrien fer demà mateix
els tres governs autonòmics: TV3, À punt, IB3 i no fan?” Hi participen: Joan Baldoví, Compromís; Marta Rosique, Esquerra; Pilar
Calvo, Junts; Vicent Sarrià, PSOE; Marisa Saavedra, Unides-Podem; Albert Botran, CUP.
Destaquem en aquest butlletí EL VALENCIÀ, LLENGUA VEHICULAR A L'ENSENYAMENT i l'ACTE AMB MOTIU DELS 25 ANYS DE
L’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DE DRETS LINGÜÍSTICS i l'article ja esmentat DRETS LINGÜÍSTICS: 25 ANYS
D'ESPERANCES.
Destaquem també l'oferta de feina per a una persona per a la Secretaria tècnica de la FOLC amb seu a Barcelona. Es tracta
d’una jornada laboral de 10 hores setmanals, horari a convenir, preferiblement matins. És per a desenvolupar tasques
administratives. Feu-nos arribar el vostre currículum a info@folc.cat.

Notícies de les entitats
L'APLEC VA REBRE LA MISSIÓ LLENGÜES REGIONALS DE CASTEX

L’APLEC va rebre divendres 18 de juny a la Universitat de Perpinyà el diputat
de Seta Christophe Euzet encarregat pel primer ministre Jean Castex de fer
el punt sobre la situació dins la qual se troba actualment el govern després de
la decisió del Consell constitucional de declarar il·legals l’ensenyament
immersió i els accents de les llengües regionals. La missió del diputat de Seta
– i del diputat bretó Yannick Kerlogot – és d’escoltar les associacions que
defenen les llengües regionals i de tornar per mitjan juliol a Jean Castex les
proposicions.
L’APLEC va comunicar al diputat la còlera i la indignació dels actors de terreny
i de les famílies que senten com una veritable humiliació la bufetada del Consell
constitucional. L’associació que promou l’ensenyament del català sota totes les
formes des de fa 38 anys va explicar a l’encarregat de missió les seues
proposicions: desactivitar la interpretació abusiva de l’article 2 sobre el
caràcter exclusiu i excloent del francès, garantir la igualtat en dret de les

llengües de França, definir dins una llei de llengües els usos autoritzats del francès i de les llengües de les regions, i entre altres
l’ensenyament immersiu en llengua regional i llurs accents i signes diacrítics.
L'APLEC informa també que els mainatges de l’escola de Dorres (Alta Cerdanya, Estat francès) fan iniciació de català i en aquest
moment, setmana rere setmana, s'han escrit cartes en català amb els nins i les nines de l'escola de Montellà (Cerdanya, Estat
espanyol).
Més informació: Aplec.cat

EL VALENCIÀ, LLENGUA VEHICULAR A L'ENSENYAMENT
Intersindical Valenciana-STEPV informa que aquest sindicat i les organitzacions Decidim-JoDaD, Acontracorrent, BEA, SEPC,
COS i la Plataforma per la Llengua, consideren que l’aplicació del Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI) que
preveu la Llei 4/2018, de plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, suposa un pas endarrere en els centres que tenien un
Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PEV), les anomenades línies en valencià, perquè redueix les hores de classe
en aquesta llengua. Des del punt de vista de les entitats signants, el PEPLI no és el programa que necessita el sistema educatiu
per poder avançar en l’aprenentatge i l’ús social del valencià. No es pot posar al mateix nivell que el castellà, ja que el valencià
és la llengua minoritzada i, com a tal, pateix un procés de substitució lingüística que cal revertir. És per això que consideren
necessari que el valencià siga la llengua vehicular als centres educatius, des de l’educació infantil fins a la universitat.
Afegeixen que cal que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat autoritze, per al curs 2021-22, que totes les
línies en valencià puguen mantindre les hores que tenien en aquesta llengua abans de l’aprovació de la Llei 4/2018, sense perdre’n
cap, tal com van exigir mitjançant el manifest que van publicar fa uns mesos. L’administració ha d’arbitrar els procediments
normatius per a garantir-ho, de manera ràpida, i evitar el retrocés que, en aquests centres, suposa l’aplicació del PEPLI. A banda,
aquesta llei no ha suprimit l’exempció, una figura extemporània i discriminatòria que suposa la privació de l’aprenentatge del
valencià a l’alumnat de les comarques castellanoparlants, en detriment dels seus drets.
Més informació: Intersindical.org

RECIPROCITAT ARA! DEMANA UNA REUNIÓ TÈCNICA AMB LA GENERALITAT VALENCIANA PER LA RECIPROCITAT
Representants de la campanya Reciprocitat ara! van reunir-se el passat 2 de juny amb Pere Rostoll, director general de Relacions
Informatives de la Generalitat Valenciana, per demanar que es faci efectiva “sense més retards” la reciprocitat dels mitjans de
comunicació audiovisuals en català.
Fruit de la trobada, han demanat mantenir una reunió conjunta amb el director general de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions de la Generalitat, per plantejar una solució tècnica viable per a la reciprocitat. Els representants de Reciprocitat
ara! consideren que és possible “arribar a una solució tècnica, tal com han fet els governs de les Illes Balears i de Catalunya”, i
que “cal demostrar la voluntat”.
En nom de la Presidència de la Generalitat, Pere Rostoll ha reconegut “la voluntat política favorable a la recepció”, però ha
assenyalat “la dificultat tècnica d’utilitzar els canals de l’anomenat múltiplex digital gestionat per la Generalitat Valenciana”.
Per part de la Direcció General de Tecnologies de la Informació de la Generalitat es considera que ara mateix hi ha una “ocupació
màxima recomanada” dels canals de TDT.
Això implica, segons el portaveu de la institució, que el Govern espanyol hauria de concedir un segon múltiplex de TDT a la
Generalitat Valenciana per a poder fer efectiva la recepció de la resta dels mitjans en llengua pròpia.
Des de Reciprocitat ara! reclamen que es recuperi la recepció de TV3 i Catalunya Ràdio, que es pugui veure IB3 al País Valencià,
i que la ràdio i televisió d’À Punt arribi amb tota normalitat a Catalunya i les Illes Balears.
Més informació: Comunicacio21.cat

HOMENATGE A ENRIC VALOR AMB MOTIU DE LA FESTIVITAT DE SANT JOAN
En resposta a l'intent de l'Ajuntament de Mutxamel (PP, Cs i Vox) de retirar el nom d'Enric Valor
d'una avinguda, un greuge a l'escriptor i gramàtic i a la llengua, ACPV va convocar per al 23 de juny
les associacions locals i comarcals del País Valencià per coorganitzar un homenatge com un acte de
desgreuge i alhora de reivindicació en tots els pobles i ciutats. En aquestes concentracions, com a
eix central, es va fer la lectura d’una rondalla d'Enric Valor.
Més informació: Acpv.cat
Concentració a Castalla.

CORRELLENGUA DE LA CAL
9 i 10 de juliol: Acte d’inici del Correllengua a Figueres.
11 de juliol: Correllengua a Esplugues de Llobregat. 18:30 als Jardins de Can Tintoré Lectura del Manifest, escrit per Carme
Junyent, a càrrec de Mònica Grau; Homenatge a Isabel-Clara Simó a càrrec d'Agnès Toda, responsable de la Revista del
Centre de Lectura de Reus; Concert «25 aniversari del Correllengua, Recull commemoratiu», composició poèticomusical de
Jaume Calatayud i Vicente Monera.

Més informació: Correllengua.cat i Correllengua.cat/noticies.
LA CAL PARTICIPA EN UN REPORTATGE DE LA TV DEL TIROL DEL SUD
La cadena de televisió del Südtirol Rai Alto Adige va emetre a primers de juny un reportatge sobre la lluita per la supervivència
de la llengua catalana. Mercè López, membre del Secretariat Nacional de la CAL, va participar-hi i és una de les persones
entrevistades en l’audiovisual.
El vídeo és en alemany, la llengua del Tirol del Sud, en territori italià fronterer amb la regió del Tirol austríac.
A l'enllaç hi ha la traducció, escrita en català, del reportatge.
EL TEMPIR, GUARDONAT AMB EL PREMI VICENT VENTURA 2021
El Tempir i l’espeleòleg castellonenc Josep Lluís Viciano han estat reconeguts amb els premis Vicent Ventura 2021. La Junta
Directiva d’El Tempir vol manifestar la seua alegria per aquest guardó en tant que reconeix la trajectòria de l’entitat en el camp
de la llengua i la cultura al sud, especialment, i a la resta del País Valencià. Una vegada que s’ha fet pública la concessió d’aquest
premi, Josep Escribano, president d’El Tempir, ha manifestat que és un gran honor rebre’l perquè els valors que representa la
figura de Vicent Ventura sempre han estat presents en El Tempir i en guien el desenvolupament de totes les activitats.
Els premis van ser instaurats per la Universitat de València el 1998, any de la mort del periodista, polític i activista cívic Vicent
Ventura. Els guardons s’atorguen a persones o col·lectius que s’han distingit per la seua trajectòria cívica i de compromís amb la
cultura i la llengua del País Valencià.
La comissió organitzadora i el jurat del premi estan formats per la Universitat de València, la Universitat Jaume I, CCOO, STEPV,
UGT, Unió de Llauradors i Ramaders, la Unió de Periodistes Valencians i per persones que varen mantenir una estreta relació
amb Vicent Ventura.
Més informació: Eltemps.cat
ESCOLA VALENCIANA: LLIURAMENT DELS PREMIS SAMBORI I UN MÓN DE PARAULES
Escola Valenciana informa que el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló va acollir el dissabte 5 de juny de 2021 el
lliurament del XXIII Premi Sambori de Literatura en Valencià i el XIX Concurs Universitari de Narrativa Curta, amb
una assistència de més de 250 persones d’arreu del País Valencià. A l’acte hi van participar la Colla de Dolçainers i Tabaleters
“El soroll” de Castelló i l’espectacle de contacontes Xano-xano, d’Eva i Esther Andújar.
La presidenta de la Fundació Sambori, Laura Font, va destacar l’altíssima participació en aquesta edició del premi literari, que
és el major de tota Europa, amb “més de 90.000 participants de més de 400 centres i la implicació de 4.000 mestres”. “Aquseta
xifra té encara més valor si tenim en compte els temps en què estem vivint”, que fan que la participació en el Premi Sambori
ajuda a “mantenir viva la nostra llengua”. El Sambori, ha seguit Font,”és essencial per la normalització lingüística ja que potencia
la imaginació a més de la lectura i l'escriptura en la nostra llengua.
Més informació: Escolavalenciana.org

UN MÓN DE PARAULES

Iniciativa d'Escola Valenciana per aprendre valencià de manera
divertida.
Un món de paraules està destinat als alumnes d'Educació Primària
per millorar el seu vocabulari en valencià.
El quadern d'execicis en paper inclou un codi d'accés gratuït a l'aplicació
per a mòbils i tauletes, amb activitats interactives i locució en valencià
per millorar la pronunciació.
Més informació: Unmondeparaules

LA REVISTA LA CORBELLA DE LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA
La Plataforma per la Llengua informa de la seva revista:
El seu nom surt d'una de les lletres de l'Ovidi Montllor i aquest és el nostre petit homenatge. La Corbella és la nostra revista
semestral, un mitjà de comunicació que explica la situació de la llengua en els diferents àmbits i analitza la realitat sociolingüística
dels diferents territoris de parla catalana, a més d'informar de les principals actuacions de l'ONG del català.L'any 2008 la Federació
d'Ateneus de Catalunya va atorgar a la revista el premi al millor mitjà de comunicació d'associacions culturals.
La Corbella té, avui, un tiratge de 26.000 exemplars i es distribueix entre els socis de la Plataforma per la Llengua, institucions,
biblioteques, espais culturals i les llibreries Abacus.
A més de l'edició en paper, també es pot consultar en línia!
Més informació: Plataforma-llengua.cat

Campanyes, accions, drets lingüístics
MANIFESTACIONS DE MILERS DE PERSONES EN DEFENSA DE LES LLENGÜES TERRITORIALS
Bretons, bascos, catalans, corsos, occitans, alsacians, flamencs, gallo (llengua romànica de Bretanya), picards, savoians, milers
de persones en conjunt, es van manifestar el 29 de maig per defensar la immersió a l'ensenyament en les llengües territorials
per la discutida censura a la Llei Molac pel Consell Constitucional, malgrat el vot favorable de l'Assemblea Nacional francesa amb
una àmplia majoria.
Milers de persones van participar en un total de 48 manifestacions organitzades per entitats que pertanyen a ELEN (European
Language Equality Network/Xarxa europea per la igualtat lingüística) i associades al col·lectiu «Pour que vivent nos langues». La
manifestació bretona de Gwengamp fou la més nombrosa amb prop de 15.000 persones. A Baiona hi havia uns 10.000
manifestants, la concentració més nombrosa mai vista al terrirori de llengua basca d'Iparralde.
Més informació: Elen.ngo
MANIFEST PER LA LLENGUA, LA CULTURA I EL PAÍS
Obra Cultural Balear informa que les principals entitats culturals de les Balears, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Institut d’Estudis
Eivissencs, l’Obra Cultural de Formentera, els Joves de Mallorca per la Llengua i l’Obra Cultural Balear van celebrar els dies 11 i
12 de juny una trobada a Formentera per a establir sinergies i treballar conjuntament en matèria de cultura, llengua i país.
L’acte central de la trobada es va dur a terme el divendres 11 de juny al centre Antoni Tur ‘Gabrielet’ i consistí en una taula
rodona sota el títol ‘Avancem Junts. Per la Cultura, la Llengua i la Cohesió Social’.
Fruit d’aquesta trobada, sorgí la Declaració de la Xarxa per la Llengua, la Cultura i el País que contempla punts com ara garantir
que tots els residents de les Balears puguin conèixer la llengua catalana, blindar el dret d’accés a la cultura, així com treballar
conjuntament per una societat cohesionada, entre d’altres.
Pel que fa a la segona jornada de la trobada, dissabte les associacions celebraren una reunió de feina interna amb l'objectiu de
programar actes i tasques conjuntes.
Més informació: Ocb.cat
CAMPANYA «ENSENYA LA LLENGUA»
Òmnium Alt Camp segueix desplegant la campanya “Ensenya la
llengua!” que va iniciar el desembre de l’any passat. En aquest cas,
l’entitat s’ha centrat en els mots propis de Sant Joan, relacionats
amb alguns fets i actes d’aquests dies. Per fer-ho, s’han editat unes
imatges que s’han anat publicant a Twitter amb la paraula escollida
i la seva definició.
Més informació: Omnium.cat

CAMPANYA “EL CATALÀ ÉS NEGOCI”
La Fundació Vincle va iniciar el 15 de juny una campanya per fomentar el català en empreses i comerços amb el lema “El català
és negoci”, que té el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. L’objectiu és informar
dels beneficis comercials, donar a conèixer exemples de bones pràctiques i facilitar a les empreses l’adopció del català com una
inversió rendible. El web elcatalaesnegoci.cat s’estructura en diversos apartats: el mercat en català, el català és negoci, legislació,
bones pràctiques i eines i recursos.
La campanya inclou un vídeo i un opuscle amb dades que corroboren els avantatges de l’ús del català en l’etiquetatge dels seus
productes, en el web, en la publicitat, així com en la relació amb els consumidors. A banda que hi obliga la llei del Codi de consum
de Catalunya, cada vegada hi ha més empreses catalanes i estrangeres que aposten pel català per responsabilitat lingüística
envers els clients i altres agents.
La Fundació Vincle neix el 2008 amb la voluntat de treballar per una societat cohesionada i inclusiva en tots els àmbits i focalitzant
els esforços en la llengua catalana com un vincle comú. Actualment impulsa tres campanyes: l’Euroregió Mediterrània, la llengua
a l’empresa i l’arrelament lingüístic de la ciutadania.
Més informació: Fundaciovincle.com
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA EN CATALÀ COSTA DAURADA
13a edició del 5 al 13 de juny de 2021
La 13a edició va estar dedicada al muntatge (muntadors i muntadores) i, per aquest motiu, es va atorgar un premi especial al
millor muntatge de totes les produccions de la Selecció Oficial. No obstant això, les obres presentades a concurs podien ser de
temàtica i gènere totalment lliures, sense cap condicionament que no estigui contemplat a les BASES.
Els premis del Festival Internacional de Cinema en Català es van lliurar a "La innocència", de Lucía Alemany, que es va endur
els guardons al millor llargmetratge, muntatge i de la crítica. "La mugre" va guanyar en la categoria de curtmetratge, i
"Catalunya Nord, la llengua enyorada", en la de documental. El Premi del Públic fou per a "La dona il·legal", de Ramon
Térmens. I, finalment, el Premi Honorífic va ser per al muntador Ernest Blasi.

Una part dels treballs es va poder veure a través de la web de TV3, que va fer de plataforma de streaming per primer cop. Enllaç.
Més informació: Fic-cat.cat
DISNEY+ INCORPORA TRES NOVES PEL·LÍCULES EN CATALÀ I JA EN TÉ 25
La plataforma de pel·lícules i sèries en línia Disney+ ha incorporat al seu catàleg tres nous films en català: El geperut de Notre
Dame, Onward i Brave: indomable. Amb aquestes pel·lícules ja en són 25 les que la plataforma ofereix en català a més del
curtmetratge Lava. El geperut de Notre Dame és, a més, la primera obra de Disney+ que ja s’havia estrenat al cinema en aquesta
llengua.
Tot i els avenços en la incorporació del català en aquesta plataforma, la Plataforma per la Llengua ha fet una crida a no “abaixar
la guàrdia” i recorda que “falten encara desenes de versions en català pagades amb diners públics”.
Més informació: Diaridelallengua.cat
LA LLENGUA CATALANA COM A MÈRIT A L'ARAGÓ
El govern d'Aragó ha reconegut el català com a llengua en l'àmbit administratiu. L'adequació a la normativa del Marc Comú
Europeu de Referència per a les Llengües, que regula la competència lingüística, ha obligat finalment a l'executiu del socialista
Javier Lambán, molt refractari a tot el que sigui català, a admetre la validesa de l'acreditació de la competència lingüística tant
de la llengua catalana com de l'aragonesa.
Més informació: Racocatala.cat

ACTE AMB MOTIU DELS 25 ANYS DE L’APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DE DRETS LINGÜÍSTICS
El 22 de juny va tenir lloc a Ca n’Oleo (Palma) un acte organitzat per
l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics de la Direcció General de
Política Lingüística amb motiu dels 25 anys de l’aprovació de la
Declaració Universal de Drets Lingüístics.
Hi varen intervenir el sociolingüista eivissenc Isidor Marí, que va estar
directament implicat en l’elaboració de la Declaració, i el filòleg basc
Paul Bilbao, un dels promotors del Protocol de Donostia, un mapa de
ruta per garantir els drets reconeguts en la Declaració.
Marí va constatar la plena vigència de la Declaració Universal de Drets
Lingüístics i el seu valor com a referent mundial i com a expressió d’un
imperatiu ètic que ha d’inspirar l’actuació de tots els poders públics i tots
els comportaments corporatius i personals, i va assenyalar que la
protecció efectiva de l’exercici dels drets lingüístics és un dels millors indicadors de la qualitat d’un sistema democràtic. Per la
seva banda, Bilbao va explicar la naturalesa i la finalitat del Protocol, integrat per 185 mesures per a la garantia dels drets
lingüístics de les comunitats minoritzades, i va subratllar la importància de l’acció combinada de les institucions i de la societat
civil per promoure l’ús social de la llengua.
El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, va ser l’encarregat de cloure l’acte, al qual també varen
assistir la secretària autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret, i la directora general de Política
Lingüística, Beatriu Defior, a més de responsables polítics d’altres institucions. En les paraules de cloenda, Miquel Company va
remarcar la validesa de la Declaració Universal de Drets Lingüístics perquè “des del rigor intel·lectual i l’esperit democràtic, traça
unes línies mestres per gestionar la complexitat lingüística de les societats a partir del respecte dels drets lingüístics dels parlants”.
La Declaració va ser proclamada a Barcelona l’any 1996 en el marc de la Conferència Mundial de Drets Lingüístics (vegeu
imatge). Promoguda pel PEN Club i pel CIEMEN, amb el suport de la UNESCO, en la redacció de la Declaració hi participaren prop
de 150 ONG i experts en dret lingüístic d’arreu del món. Encara que no té caràcter jurídic vinculant, la Declaració Universal de
Drets Lingüístics és un document de referència en l’àmbit internacional.

https://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-noticia/pstrongacte-del-govern-amb-motiu-dels-25-anys-de-laprovaci-de-ladeclaraci-universal-de-drets-lingsticsstrongp0
Alguns enllaços d'interès:
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics
https://ceice.gva.es/va/web/dgplgm/odl
https://acpv.cat/guiadretslinguistics/drets-linguistics-basics.php
http://www.caib.cat/sites/oficinadretslinguistics/ca/benvinguda/?campa=yes

Destaquem l'article: DRETS LINGÜÍSTICS: 25 ANYS D'ESPERANCES per Aureli Argemí, president emèrit del CIEMEN, un
dels artífex de la Declaració Universal de Drets Lingüístics.
L'article comença explicant quina era la intenció de la Declaració i continua amb la constatació que els estats i els organismes
internacionals en general prescindeixen dels drets lingüístics.
També explica els objectius de la declaració en el context de globalització i destaca que en cadascun dels articles de la Declaració
s'hi afirma que els drets lingüístics individuals són indissolubles dels drets col·lectius.
Comenta la decepció que la Declaració no progressés a la Unesco, però també exposa els progressos que s'han aconseguit al
llarg d'aquests 25 anys i en detalla uns quants.
En resum, 25 anys d'esperances.
Si no el podeu llegar a l'enllaç de l’Ara el podeu trobar fàcilment a Google.

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
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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:

