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Calendari d'activitats sobre la reivindicació de la reciprocitat i la Llei de l'audiovisual en català durant els mesos de juliol, agost i 
primers dies de setembre: 
 

 5 de juliol. Reunió amb representants bascos sobre la Llei de l'audiovisual. 
 5 i 6 de juliol Cimera Illes Balears – País Valencià. Els dos governs reiteren el compromís i la voluntat de treballar a 

favor de la llengua pròpia i incrementar l’oferta audiovisual compartida, col·laboració en la línia de la Declaració 

de Palma el 2017. 
 11 de juliol. Noves al·legacions de la FOLC i del CAC (Consell de l'Audiovisual de Catalunya) a la llei estatal de 

l'audiovisual. El nou esborrany de la llei era molt decebador pel que fa a l'oferta en català. Cal que s'aprovi una llei que 
fomenti el pluralisme lingüístic. 

 12 de juliol. Article al Diari de la Llengua: «Batalla legal per l'audiovisual en català». Article al diari dBalears: «la 
FOLC presenta noves al·legacions...». També va presentar al·legacions Kontseilua, agrupació de més de 30 associacions 
en favor de la normalització de l'euskera. 

 13 de juliol. Article a Nosaltres la Veu «la FOLC considera que hi ha suficient espai radioelectric per dur a terme la 
reciprocitat». També articles a: comunicació21.cat, llibertat.cat, img.mesvilaweb.cat, elmon.cat, racocatala.cat, 
larepublica.cat, etc. Article al diari de Barcelona, on diu que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) insisteix  
que l’avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual "no fomenta" la diversitat cultural i lingüística de 

l'Estat i que la FOLC recorda al govern espanyol que la Directiva europea, de la qual deriva el text, anima a "respectar" 
la diversitat lingüística i expressa la necessitat de promoure-la".  

 15 de juliol. «A Mesa pola Normalización Lingüística» presenta una campanya sobre l'audiovisual i el gallec amb 

al·legacions a l'avantprojecte de llei. La Plataforma per la Llengua presenta «esmenes» a l'avantprojecte de llei. 
 20 de juliol. La revista 20minutos publica l'article. «Universitats, sector audiovisual i entitats cíviques demanen un 

«impuls final» per a la reciprocitat d'À Punt, TV3 i IB3», una crònica de la reunió amb el conseller d'Educació de la 

Generalitat valenciana Vicent Marzà. Segons Acció  Cultural,  els ha traslladat que la reciprocitat és factible i els  
departaments tenen mecanismes perquè així siga. 

 22 de juliol. Article de Daniel Condeminas (*) a la revista comunicació21 «Unitat enfront de la futura llei estatal de 
l'audiovisua,»l». «Cal que s’aprovi una llei que fomenti el pluralisme lingüístic en l’oferta i en la producció 
audiovisual, i que situï el CAC on li toca ser. 

 27 de juliol. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dobla el pressupost per ajudes al doblatge en 
català fins als 6 milions.  

 1 d'agost. Article de Daniel Condeminas (*) al diari digital areavisual.cat: «Mesos claus per a l'audiovisual 
català» 

 10 d'agost. Més per Mallorca reclama al govern espanyol que el cànon a les plataformes de streaming per finançar 
RTVE també inclogui IB3. 

 18 d'agost. El senador de Compromís Carles Mulet afirma que «la reciprocitat de mitjans és tècnicament possible» i que 

«no tenim reciprocitat de les TV autonòmiques perquè el PSOE no vol». 
 26 d'agost. Article de Josep Gifreu, Assagista i periodista a El Punt Avui: «El català, estructura d'estat», article incorporat 

i comentat en aquest butlletí. 
 27 d'agost. Article de Gerard Fageda al diari Ara: «Com hauria de ser el nou canal digital en català per a joves?».  
 3 de setembre. Article de Sebastià Alzamora al diari Ara: «Reprendre la declaració de Palma»:  «La reciprocitat entre 

les tres televisions públiques, catalana, balear i valenciana (...), la realització de continguts comuns, i la necessitat de 
conquerir (...) l'espai de la llengua catalana en l'era digital, són necessitats peremptòries». També vídeo del 
periodista Carles Solà en suport a la campanya de la FOLC a twitter. 

 
(*) Daniel Condeminas és coordinador tècnic de la campanya de la FOLC per la reciprocitat plena, l'espai de comunicació en 
català i la Llei General de l'audiovisual. 
 
 
Destaquem en aquest butlletí: 
- L'article de Bernat Joan a la revista Llengua Nacional 155, una lliçó de sociolingüística aclaridora de conceptes bàsics a l'Apartat 

«Notícies de les entitats». 
A l'apartat «Campanyes, accions, drets lingüístics»: 
- «El Pacte Nacional per la llengua. Blindatge per al català» per Jordi Alemany, actuacions en deu àmbits que proposa el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per revisar a fons el model de política lingüística. 
- La «Declaració institucional de l'IEC sobre quatre noves llengües balears, inventades pel senyor Pablo Casado», una resposta 
necessària i molt oportuna per a frenar les barbaritats. 
- «ELEN presenta una queixa formal a l'ONU...», un pas important en la lluita contra la discriminació lingüística de l'Estat francès 

perquè es denuncia al més alt nivell l'incompliment de  diversos tractats internacionals. 
- Una «Entrevista a Francesc Xavier Vila» per Ot Bou Costa, on el nou Secretari de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya s'expressa amb la claredat i precisió habituals a favor d'un nou impuls ambiciós a la llengua. 
 

http://www.diaridelallengua.cat/batalla-legal-per-laudiovisual-en-catala/
https://www.dbalears.cat/ara/estat/2021/07/12/354007/folc-presenta-noves-legacions-avantprojecte-llei-audiovisual-per-presencia-del-catala-les-plataformes-linia-les-televisions-estatals.html
https://www.dbalears.cat/ara/estat/2021/07/12/354007/folc-presenta-noves-legacions-avantprojecte-llei-audiovisual-per-presencia-del-catala-les-plataformes-linia-les-televisions-estatals.html
https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/47628/folc-considera-que-hi-ha-suficient-espai-radioelectric-per-dur-a-terme-la-reciprocitat
https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/47628/folc-considera-que-hi-ha-suficient-espai-radioelectric-per-dur-a-terme-la-reciprocitat
https://senat.compromis.net/2021/08/18/carles-mulet-no-tenim-reciprocitat-de-les-tv-autonomiques-perque-el-psoe-no-vol/
https://senat.compromis.net/2021/08/18/carles-mulet-no-tenim-reciprocitat-de-les-tv-autonomiques-perque-el-psoe-no-vol/
https://www.ara.cat/media/nou-catala-digital-joves-juvenil-adolescents-3xl-canal-malaia-valentubers_1_4096541.html
https://www.youtube.com/watch?v=GV8YvoNUZEc


 
- L'article de Josep Gifreu, assagista i periodista: «El català, estructura d'estat», on ens explica que la nova era pronostica una 
progressiva extinció digital de les llengües no majoritàries i proposa respostes a la situació. 
 

_ . _ 
 

Tot redactant aquest butlletí ens hem adonat que era massa llarg si el comparàvem amb els butlletins habituals, però no hem 
gosat suprimir notícies perquè totes mereixien publicar-se. De fet, l'exuberància de notícies respon a l'augment de l'activitat a 
favor de la llengua aquests darrers mesos. 

_ . _ 
  

 
  Notícies de les entitats 
 

 

ACPV, ESCOLA VALENCIANA I INTERSINDICAL VALENCIANA ESTUDIEN CRITERIS DE MILLORA DEL PEPLI 

La reunió va comptar amb la participació de Natxo Badenes, president d’Escola Valenciana; Jaume Fullana, membre d’Escola 

Valenciana; Anna Oliver, presidenta d’ACPV; Toni Gisbert, secretari d’ACPV, Anna Gascon, vocal de la junta directiva d’ACPV; 

i Vicent Maurí i Marc Candela, portaveus d’Intersindical Valenciana. 

Les tres entitats van partir per a l’anàlisi, de les dades recollides per Jaume Fullana, que mostren el ventall de possibilitats de 

com podria quedar l’ensenyament en valencià en funció de com s’aplique el PEPLI (Programa d'Educació Plurilingüe i 

Intercultural) en cada centre. Les tres entitats mostren la seua preocupació en considerar que no es garanteix la continuïtat en 

l’aplicació del PEPLI de Primària a Secundària en alguns IES. 

A partir de l’anàlisi d’aquestes dades, les tres entitats van valorar fer una proposta a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 

de la Generalitat Valenciana, sobre la introducció durant el curs vinent d’una sèrie de mesures de millora de l’aplicació del PEPLI, 

amb l’objectiu de garantir la consolidació i augment de l’ensenyament en valencià, de tal manera que l’aplicació del programa 

puga permetre arribar al ventall més alt de possibilitats. 

Aquestes mesures són: 

1. Criteri de continuïtat i progressivitat de l’ensenyament en valencià, de tal manera que es puga garantir la consolidació del 

percentatge d’ensenyament en valencià consolidat en primària. 

2. Fixació d’objectius de millora anual. 

3. Dotar les plantilles de professorat suficient i augmentar la plantilla de l’assessoria de plurilingüisme. 

4. Creació d’instruments de verificació i avaluació de les dades. 

A més, reclamen que s’estudien les modificacions necessàries en l’aplicació de la Llei de plurilingüisme d’acord amb el nou marc 

establert per la LOMLOE i també la implementació als centres del programa d’immersió lingüística, que és el programa que millor 

respon a les necessitats de l’alumnat no valencianoparlant. 

 

Més informació: Intersindical.org  

 

Escola Valenciana presenta a Conselleria un informe amb els 61 IES que no garanteixen la continuïtat en l’aplicació 

del PEPLI de Primària a Secundària. 

 

 

COM TENIM LA LLENGUA?  CICLE «PARLEM-NE» DE LLENGUA NACIONAL 

 

El dia 30 de juny es va celebrar, en format virtual, la taula rodona «Com tenim la llengua» del cicle 

«Parlem-ne!» que cloïa el bloc iniciat l’any passat sobre l’estat de la llengua als diferents territoris 

de parla catalana. 

La filòloga Marta Pujol, cap del Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra, va oferir una 

detalladíssima informació de l’ús del català al Principat d’Andorra, tant pel que fa a estadístiques com 

a la materialització quotidiana d’aquest ús, que qualificà de creixent respecte a les dades i a la realitat 

de fa uns quants anys. També donà a conèixer les diferents accions que el Govern andorrà duu a 

terme per a promoure el català en tots els àmbits i fer-lo atractiu. Destacà que el gran avantatge 

que tenen a Andorra és que el català és l’única llengua oficial. 

Tot seguit el professor Miquel Àngel Pradilla, director de la Xarxa Cruscat de l’Institut d’Estudis 

Catalans i president de la Societat Catalana de Sociolingüística, com a bon coneixedor de les 

peculiaritats lingüístiques i de les diferències en l’ús que fa de la llengua cada zona de Catalunya, 

brindà una dinàmica presentació de la situació actual en aquest territori, situació que ell veu no sense 

preocupació però amb esperança. 

«El pitjor moment ja l’hem passat», argumentà davant l’actitud pessimista que mostrava la intervenció d’una assistent, la qual 

veia un futur molt negre per al català. I insistí a dir que, sobretot, «cal construir el futur» i que ara és el moment, ja, d’establir 

un nou model de política lingüística. 

Podeu visualitzar l’activitat al canal de YouTube de Llengua Nacional.  

https://intersindical.org/llengua/article/acpv_escola_valenciana_i_intersindical_valenciana_estudien_els_criteris_de_millora_de_laplicacio_del_pepli
https://escolavalenciana.org/web/2021/07/16/escola-valenciana-presenta-a-conselleria-un-informe-amb-els-61-ies-que-no-compleixen-la-continuitat-en-laplicacio-del-pepli-de-primaria-a-secundaria/
https://www.youtube.com/watch?v=MuCGN7gVqyc&t=3324s


 

REVISTA LLENGUA NACIONAL 115 

Destaquem d'aquesta revista l'article de Neus Anglès Borràs «Ser «youtuber» en català: una aproximació a la realitat de la 

nostra llengua a les xarxes socials i a les plataformes digitals» on, després de presentar les dades sobre l'ús de la llengua, exposa 

«... que hi ha una manca clara de referents en català entre el públic infantil i juvenil, sobretot en la quota d'edat inferior als 10 

anys» i proposa solucions «...impulsar polítiques públiques de caire lingüístic  i de caire econòmic per a poder produir contingut 

i generar referents en català per al públic infantil i juvenil.» L'article de Bernat Joan i Marí «L'estatus del català: entre la 

incomoditat i el rebuig a obrir el debat» aborda el paper que la nostra llengua ha de tenir en una futura República catalana 

independent. Per exemple, es pregunta «Per què s'accepta l'statu quo actual com a bo...en qüestió de llengua, però no en cap 

altre àmbit?». L'acceptació de l'statu quo no té en compte que la constitució espanyola és clarament discriminatòria i subordina  

al castellà les diferents llengües que hi ha a l'estat. Un altre encert important de l'article és la crítica de l'ús poc rigorós que es fa 

de la identitat. Un projecte nacional no pot ser no identitari, però sí que pot ser obert i inclusiu. L'article també tracta altres 

temes com la banalització del feixisme. Temes que calia exposar i aclarir. 

L'entrevista a Rosario Palomino per Montse Sarret i Joan Pau Batlle ens presenta una catalana nascuda al Perú (com ella 

es defineix) que lidera un grup que s'anomena «No em canviïs la llengua» que vol evitar el canvi de llengua de molts 

catalanoparlants. L'entrevista permet conèixer amb detall aquesta iniciativa. 

Entre les ressenyes de llibres destaquen: La revolta de Cramòvia de David Vila Ros; Més que paraules de Josep  Lacreu i 

Cuesta i El català, la llengua efervescent de Maria Carme Junyent (Coord.) 

 

TRET DE SORTIDA DEL CORRELLENGUA DE LA CAL 2021 A FIGUERES 

Enguany, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) dedica el Correllengua a l’escriptora, periodista i 

activista política Isabel-Clara Simó. 

La CAL i el seu Nucli de Figueres, juntament amb l’Ajuntament de Figueres i Òmnium Alt Empordà i amb la col·laboració de 

l’Assemblea Figueres, han organitzat l’acte d’inici de la 25a edició del Correllengua amb una assistència de més de 200 

persones al llarg del cap de setmana. 

Els actes es van celebrar entre divendres 9 i dissabte 10 de juliol a l’Institut Ramon Muntaner.  

Divendres al vespre va començar la celebració amb la posada en escena d’El compromís d’Isabel-Clara Simó, a càrrec de 

Taller de Teatre, i una tertúlia sobre Isabel-Clara Simó. 

Dissabte a la tarda, es va fer un petit recorregut per la ciutat i en acabar va començar l’Acte central amb l’actuació de la Coral 

Estem d’Acords i, seguidament, el grup de música tradicional Mini-Stress i les Pubilles de Figueres van dur a terme l’Encesa 

de la Flama. Aquest és l’element central i cohesionador del Correllengua juntament amb la Lectura del Manifest escrit per la 

lingüista Carme Junyent, que va anat a càrrec de l’escriptora empordanesa Mercè Cuartiella. L’acte va acabar amb un concert 

de Cris Juanico en homenatge als 25 anys del Correllengua. 

Per les entitats organitzadores la celebració fou tot un èxit i esperen que el Correllengua d’enguany se celebri en molts altres 

barris, ciutats i pobles dels Països Catalans.  

De la mateixa manera, encoratgen totes les entitats culturals referents del país a donar suport al Correllengua arreu del territori. 

Més informació: Correllengua.cat 

 

FESTIVAL FESLLOC 2021 

 

 

Violeta Tena ha escrit a El Temps una extensa i magnifica crònica del festival 

FESLLOC que intentem resumir: 

Qualsevol que haja estat al Feslloc sap que l'ingredient principal d'aquest festival 

que es celebra el segon cap de setmana de juliol a Benlloc són els concerts. El 

Feslloc, tanmateix, és molt més que música: és la zona d'acampada, el frec humà, 

la xaranga matinera, les abraçades, les visites a la piscina, la reivindicació i els 

retrobaments. És al capdavall, quasi tot allò que el context pandèmic no permet. 

I tanmateix, tossuts, aquest 2021 Escola Valenciana i l'Ajuntament de 

Benlloc, promotors de la iniciativa, han tirat endavant l'edició que fa 15 d'aquest festival de música en la llengua pròpia. El 

Feslloc 2021, és cert, no ha estat com el que es celebraven prèviament a la pandèmia, però s'hi ha començat a 

semblar.  

Perquè es va tornar a ballar i això, que ens semblaria una nimietat fa dos anys, és del tot extraordinari. I també, amb cada volta 

més gent vacunada, es van recuperar algunes abraçades fugisseres que ens havíem negat durant mesos, per prudència i 

responsabilitat.  

No ha estat, tanmateix, una edició senzilla. Ans al contrari: com reconeixien els organitzadors ha estat l'edició més difícil 

d'ençà que el 2007 se'n celebrà la primera. Ja l'any passat, hagueren de reformular la cita. 

 

http://correllengua.cat/la-cal-dona-el-tret-de-sortida-del-correllengua-2021-a-figueres/
https://www.eltemps.cat/article/10817/feslloc-2020-o-com-la-pandemia-ens-deura-moltes-hores-de-ball


 

La prova de foc era sobretot dissabte. La distribució dels 1.500 assistents era un repte majúscul: ho resolgueren col·locant taules 

d'un màxim de 10 persones, a uns sis metres les unes de les altres. Amb una aplicació de mòbil es podien fer comandes de 

begudes, de forma que es reduïa la mobilitat entre espais.   

L’entusiasme puja un grau quan a les 22.30 sona Correfocs i es desborda deu minuts després quan del trombó ixen les 

primeres notes d’Esbarzers. La gent salta. I balla. I canta. I alça els braços. Com el gas que surt d'una ampolla de cava que 

ha estat sotmesa a molta pressió. 

I els mesos de confinament i de restriccions semblen una anècdota en comparació a l’emoció que, en aquell moment, es viu a 

Benlloc. El Feslloc, quinze anys després de la primera edició, és viu i ben viu. Amb responsabilitat, sí, però també amb 

una alegria col·lectiva.  

Més informació: Eltemps.cat  

 

ENTITATS, SINDICATS I PARTITS VALOREN CONJUNTAMENT QUÈ FER AMB L’ORDRE FOLC QUE REBAIXA ELS 

REQUISITS DE CATALÀ 

L'Obra Cultural Balear informa que el 26 de juliol es van reunir les entitats Obra Cultural Balear i Plataforma per la Llengua, 

els sindicats STEI Intersindical, Alternativa i UOB, les formacions polítiques MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, el Pi i Ara Eivissa 

i, també, Jaume Guiscafrè, director del departament de filologia catalana i lingüística general de la UIB. Ho han fet a través de 

videoconferència amb la intenció d’analitzar què fer davant l'eliminació del requisit de conèixer la llengua catalana per a exercir 

d'ensenyant al Conservatori Superior de Música i Dansa i a l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). 

La mesura, impulsada unilateralment pel PSOE des del Govern de les Illes Balears, ha provocat la indignació dels partits de 

l’esquerra sobiranista, el Pi, els sindicats i les entitats lingüístiques que han decidit trobar-se per a dissenyar els passos a seguir. 

Tal com es va establir a la reunió, els participants valoren tant la via política com la judicial per a aturar la coneguda com a ordre 

FOLC (Pla de Formació Lingüística i Cultural). 

Més informació: Ocb.cat 

 

 

 
  Campanyes, accions, drets lingüístics  
 

 
EL PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA, BLINDATGE PER AL CATALÀ 

 

Jordi Alemany informa a El Punt Avui del «Blindatge per al Català». 

El govern impulsa un Pacte Nacional per la Llengua en vista del retrocés de l’ús 

generalitzat del català que inclou actuacions en deu àmbits per revisar a fons el 

model de política lingüística caduc de fa 40 anys. L'executiu admet no haver 

assolit els mínims d’ús normal del Català. 

Sense un estat fort que la protegeixi, amb un model d’immersió lingüística caduc 

i la tossuda realitat que ha portat nous fluxos migratoris, la globalització 

econòmica, un creixement del turisme i una revolució tecnològica que afecta les 

maneres de consumir productes audiovisuals, entre altres, han encès les alarmes 

sobre l’estat de salut de la llengua catalana. El govern vol donar un tomb, 40 anys després, al model de política lingüística en 

constatar que “no hem assolit els mínims en què ens vam comprometre els primers anys de la democràcia” per aconseguir uns 

mínims de coneixement generalitzat i un ús normal del català. Ho deia la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, en comissió 

parlamentària el 2 de juliol, i ho refermava divuit dies després al ple on exposava les línies mestres del Pacte Nacional per la 

Llengua que volen impulsar aquesta legislatura –debat que tot just obre als partits i entitats– que reverteixi aquesta situació i 

posin al dia els “mecanismes de promoció i protecció de la llengua en tots els àmbits”.  

Les darreres enquestes conegudes d’usos lingüístics demostren que el català ha anat retrocedint en l’àmbit de les interaccions 

socials en les compres, les amistats, les relacions laborals, als estudis o altres camps, fins al punt que del 2005 al 2020 el nombre 

de parlants habitual es redueix un 9,9 % i se situa en el 36,1 % de la població. I preocupa el creixent procés de substitució del 

català pel castellà entre la població jove, sobretot en l’àmbit metropolità, que constata de nou l’estudi encara calent fet per 

l’Ajuntament de Barcelona en què només el 28,4 % fa servir el català, set punts menys que el 2015. 

Revertir aquesta tendència és el repte que s’ha posat la Secretaria de Política Lingüística, i la consellera de Cultura va fer un 

primer esbós de les principals accions en  Cultura, Educació,  Àmbit social, Universitats, Empresa, Justícia, Internacional 

i Administració. 

 

 

https://www.eltemps.cat/article/14379/feslloc-2021-o-la-rebellia-de-sentir-se-viu
http://www.ocb.cat/index.php?agenda=true


 

La Secretaria de Política Lingüística que dirigeix el catedràtic de sociolingüística Francesc Xavier Vila està elaborant en 

col·laboració amb l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) una anàlisi prospectiva que prevegi l’evolució 

sociolingüística de Catalunya per als propers 15-20 anys.  

La intenció, segons va explicar la mateixa consellera, és tenir una sèrie d’indicadors objectivables que permetin identificar i 

planificar les actuacions que cal prendre en matèria de política lingüística i que es podran incloure en el Pacte Nacional per la 

Llengua. La intenció és elaborar un pla plurianual ampliant la partida pressupostària. 

La protecció i projecció del pacte també inclou l’aranès i la llengua de signes catalana 

Més Informació: Elpuntavui.cat 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'IEC SOBRE QUATRE NOVES LLENGÜES BALEARS INVENTADES PEL SENYOR 

PABLO CASADO 

 

Davant les declaracions del president del Partit Popular, Pablo Casado, realitzades aquest cap de 

setmana a Palma en les quals parla del mallorquí, el menorquí, l’eivissenc i el formenterer com a 

llengües, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), com a acadèmia de la llengua, manifesta: 

— que aquestes denominacions, així com alguerès, valencià o rossellonès, que són denominacions 

legítimes, fan referència a varietats de la llengua catalana en els diferents territoris i no posen en dubte la unitat essencial de la 

llengua. Totes les llengües sense distinció —i la llengua espanyola no n’és cap excepció— tenen varietats territorials amb 

denominacions específiques. En el cas de l’espanyol, aquestes varietats no són només les pròpies dels països hispanoamericans, 

sinó també les pròpies del mateix territori de la península Ibèrica. 

— que la comunitat acadèmica internacional considera el català com el defineix el Diccionari de la llengua catalana de l’IEC: 

«Llengua romànica parlada a Catalunya, a la major part del País Valencià, a les Illes Balears, a la Franja de Ponent, a la Catalunya 

del Nord, a Andorra, a la ciutat sarda de l’Alguer i a la comarca murciana del Carxe». També el Diccionario de la lengua española, 

de la Real Academia Española (RAE), defineix el català com la «lengua romance que se habla en Cataluña y en otros dominios 

de la antigua corona de Aragón», definició que deixa clara la unitat de la llengua catalana. 

— que una de les accepcions del mot mallorquí és, segons la RAE, «variedad del catalán que se habla en Mallorca», similarment 

a com defineix el murcià i l’andalús, entre d’altres, com a «variedad del español que se habla» en les regions respectives. 

Les declaracions del senyor Casado són, doncs, producte de la ignorància o de la mala fe. I com a institució acadèmica de la 

llengua catalana, l’IEC rebutja que s’utilitzi la llengua com a element de crispació i amb interessos partidistes. 

Més Informació: Iec.cat  

Article relacionat: Que no parleu català! per Òscar Palau 

 

ELEN PRESENTA UNA QUEIXA FORMAL A L'ONU SOBRE LA DISCRIMINACIÓ PERSISTENT DE L'ESTAT FRANCÈS 

CONTRA LES LLENGÜES TERRITORIALS   

Aquesta decisió d'ELEN (European Language Equality Network - Xarxa per la igualtat de les llengües europees) va tenir lloc 

després d'una decisió controvertida del Tribunal constitucional francès sobre la llei Molac, que va tenir l'efecte de fer 

l'ensenyament territorial en immersió lingüística i l'ús d'una llengua territorial a l'escola, anticonstitucionals i. per tant, il·legals. 

La llei Molac, votada per una àmplia majoria dels diputats de l'Assemblea nacional i del Senat, tenia l'objectiu d'atorgar un cert 

reconeixement a les llengües territorials i donar suport a l'ensenyament en immersió, però va ser torpedinada per la decisió del 

Tribunal constitucional. 

La comunicació descriu com la decisió de la justícia viola diversos tractats internacionals obligatoris relatius als drets humans, 

sobretot la Convenció de les Nacions Unides relativa als drets dels infants i la Convenció europea dels drets humans, tractats tots 

ells ratificats per França. 

El Vicepresident d'ELEN  Tangi Louarn (président Kevre Breizh) va comentar el nou report  Kerlogot-Euzet sobre l'ensenyament 

de les llengües regionals, que va fer propostes referides a la decisió del Tribunal. Va declarar: «El balanç sobre l'ensenyament 

associatiu en immersió de les llengües regionals mostra un trist balanç de la diversitat de les llengües amenaçades a França a 

causa d'una política de l'Estat que només espera llur desaparició»... 

«França amb Turquia és un dels darrers països del Consell d'Europa que es nega a reconèixer els drets de les seves minories 

lingüístiques. Hem de continuar lluitant pels drets humans fonamentals i per una modificació de la Constitució que els reconegui.»  

Més informació en anglès i en francès: Elen.ngo 

Article relacionat: ELEN Lettre d’allégation 

  

 

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2019394-blindatge-per-al-catala.html
https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=3119
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2020239-que-no-parleu-catala.html
https://elen.ngo/2021/07/23/elen-delivers-formal-complaint-to-un-over-continuing-french-discrimination-against-territorial-languages/
https://elen.ngo/wp-content/uploads/2021/07/ELEN-Lettre-dall%C3%A9gation-au-rapporteur-sp%C3%A9cial-des-Nations-unies-sur-les-minorit%C3%A9s-2.pdf


 

LA NOVA CONSTITUCIÓ DE XILE SERÀ PLURILINGÜE 

El Diari de la Llengua informa que Xile ha començat els treballs per elaborar una nova Constitució que deixi enrere la d’Augusto 

Pinochet, encara vigent. La nova Carta Magna és una oportunitat per desempallegar-se de les rèmores de la dictadura i per 

construir un nou estat “plurinacional” i “plurilingüístic”. 

Així ho va anunciar Elisa Loncon, la dona maputxe que el 4 de juliol va ser elegida presidenta de la Convenció Constitucional, 

l’organisme encarregat de redactar la nova Carta Fonamental de Xile. 

 

Més informació: Diaridelallengua.cat   

 

RAMON LAPIEDRA I CARLES SOLÀ, MEMBRES DE L’IEC, GUARDONATS AMB LA MEDALLA D’HONOR 2021 DE LA XARXA 

VIVES D’UNIVERSITATS 

 

A principis de juliol va tenir lloc a la Universitat CEU Cardenal Herrera l’acte de lliurament de la Medalla d’Honor 

2021 de la Xarxa Vives d’Universitats. Els guardonats d’enguany han estat Carles Solà Ferrando i Ramon 

Lapiedra Civera, membres de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a més de 

l’antropòleg Joan Prat i Carós. 

La Medalla d’Honor és la màxima distinció que atorguen conjuntament les vint-i-dues universitats de la Xarxa 

Vives en reconeixement de la trajectòria professional i el compromís amb la ciència, la cultura i la societat que, des de diferents 

àmbits i disciplines, han desenvolupat les persones homenatjades. 

 

Més informació: Iec.cat  

 

FRANCESC XAVIER VILA: HEM DE DEIXAR REPOSAR EL TERME BILINGÜISME PERQUÈ ENS PERJUDICA 

Entrevista a Francesc Xavier Vila, nou Secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya per Ot Bou Costa. 

Francesc Xavier Vila (Esplugues de Llobregat, 1966) és el nou secretari de Política Lingüística, que depèn del Departament de 

Cultura. Fins ara era director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, un càrrec 

que exercia d’ençà del novembre del 2017. Vila substitueix Esther Franquesa i pilotarà el canvi de rang del càrrec: de direcció 

general a secretaria. L’objectiu del canvi, diu, és mostrar “la importància renovada que es vol donar a la llengua” i facilitar la 

transversalitat, perquè un secretari “té més capacitat d’interlocució amb els altres  departaments”. El pòsit didàctic que duu Vila 

es nota quan parla: tranquil, il·lustratiu i matisat. Hi parlem llargament per videoconferència. 

—Quina anàlisi crítica en feu, del mandat anterior? 

—No es tracta de parlar només del mandat anterior. Cal més perspectiva. Després de segles de polítiques obertament lingüicides, 

el règim del 78 no és ideal però permet fer polítiques de recuperació. Hi ha hagut coses en què la majoria de la societat catalana 

estava d’acord. Primer, es volia que tota la població sabés català. De manera gradual però intensa. Segon, que el català fos una 

llengua per a tots els àmbits de comunicació. Hi havia discrepàncies: qui el volia més preponderant i qui menys. Però tothom 

estava d’acord que s’havia de fer servir en tot. I tercer, no volíem tancar-nos en comunitats. S’havia d’integrar la població que 

havia vingut de fora en el si d’una única comunitat nacional. 

—I què ha passat? 

—Eren acords de mínims, si vols, però transversals. L’any 78, o el 83, els signava tothom. Dècades després, continuem tenint 

bosses de gent molt important que no sap la llengua, el català no es fa servir en tots els àmbits i hi ha símptomes de segmentació 

i polarització. Hi ha una part important de la població que no ha adoptat el català com una de les seves llengües. El context ha 

canviat, no dic que s’hagi fet tot malament. En molt poc temps vam rebre més d’1.700.000 persones i no les teníem previstes. 

Però no hem fet les polítiques necessàries perquè aquestes persones s’incorporin a l’ús habitual de la llengua. No hem aconseguit 

que tots la sàpiguen. I en alguns aspectes hem retrocedit. Perquè hi ha qui pensa que té el dret de viure ignorant el català. Hem 

de reconstruir consensos i objectius ambiciosos i assolibles. 

 

Continuar amb l'entrevista: Blogs.iec.cat  

 

EL CATALÀ, ESTRUCTURA D'ESTAT 

Article de Josep Gifreu, Assagista i periodista 

El món avança cap a una nova era de dominació definida per les superestructures digitals. Fa uns anys, molts confiàvem en les 

noves oportunitats que la revolució tecnològica oferia a les llengües i cultures minoritàries i/o minoritzades per superar les 

limitacions o imposicions de les velles estructures de dominació estatals. Per a l’espai del català, l’era d’internet obria un horitzó 

de promeses de normalització per a la llengua més enllà de les fronteres polítiques o administratives. Érem il·lusos?  

Per al català i la gran majoria de llengües sense estat, el temps de la gran esperança digital s’acaba. La tercera dècada del XXI 

llança un cru advertiment als catalanoparlants: perilla la normalització a la xarxa i perilla alhora la transmissió generacional en 

http://www.diaridelallengua.cat/xile-camina-cap-al-plurilinguisme/
https://www.vives.org/xarxa-vives-qui-som/universitats-xarxa-vives/
https://www.vives.org/xarxa-vives-qui-som/universitats-xarxa-vives/
https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=3115
https://blogs.iec.cat/cruscat/2021/07/16/francesc-xavier-vila-hem-de-deixar-reposar-el-terme-bilinguisme-perque-ens-perjudica/


 

el territori. La nova era pronostica una progressiva extinció digital de les llengües no majoritàries si no assoleixen una certa 

sobirania tecnològica.  

Continuar amb l'entrevista: Elpuntavui.cat  

 

QUIN ÉS EL PAPER DEL CATALÀ EN L’ENSENYAMENT SUPERIOR A ANDORRA? 

Article de  Maria Cucurull, Coordinadora del butlletí InfoMigjorn 

Rubius, un dels youtubers més famosos, va anunciar públicament que marxava de l’Estat espanyol per evitar de pagar tants 

impostos, sembla que s’hagi descobert la sopa d’all d’una realitat que existeix des de fa dècades. S’han dit coses ben gruixudes 

sobre el país, però el cert és que la llei ho permet i Andorra, que no és un paradís fiscal, ofereix certs avantatges tributaris. Ara 

bé, pagar com a màxim un 10% d’IRPF no és l’únic atractiu que s’ofereix, si més d’una quarantena de youtubers han decidit 

passar-hi almenys 183 dies a l’any és perquè poden fer-hi la seva feina i la poden fer en unes condicions òptimes: han escollit el 

tercer país del món en velocitat de banda ampla. 

Andorra treballa des de fa temps per erigir-se com un smart country de referència, cosa que podria ser la clau per atraure 

empreses i així diversificar l’economia. Així mateix, actualment, una de les gran apostes és el sector de l’ensenyament superior. 

Continuar amb l'entrevista: Revista de Llengua i Dret  

 

 

 

 

 

 
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 

C/ Rocafort, 242 bis, 1r pis 08029 Barcelona 
 
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  
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