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Primer de tot, ens disculpem per no haver pogut publicar per problemes tècnics el butlletí de setembre, on havíem aplegat una 
sèrie de casos de discriminació lingüística que s'havien produït durant l'estiu, que ara només comentarem molt breument. Es 
tractava de sis casos denunciats per les víctimes, les quals havien estat detingudes, insultades o no ateses pel fet de parlar 
català. El cas més sorprenent és el d'una dona que va ser insultada perquè parlava en català per telèfon. La part negativa 

d'aquests casos és que encara es produeixin; s'han d'interpretar, però, com el resultat de la catalanofòbia que es fomenta des 
de temps immemorials. La part positiva és que la discriminació lingüística ara es denuncia i abans no. 
 
CAMPANYA DE LA FOLC 
El 26 de setembre passat es va presentar al Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona la campanya PER LA 
 

RECIPROCITAT PLENA I L’ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ organitzada per la FOLC amb les intervencions de: 
Joandomènec Ros i Aragonès, president de l’Institut d’Estudis Catalans  
Carles Salvadó i Usach, president de la fundació puntCAT 
Daniel Condeminas i Tejel, consultor en comunicació i coordinador tècnic de la campanya. 
La presentació va anar a càrrec de Blanca Serra i Puig, vicepresidenta de la FOLC) i va moderar la taula Josep Gifreu i 
Pinsach, periodista, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra.  
 

Pocs dies després, el dia 1 d'octubre, va tenir lloc la presentació de la campanya de la FOLC a la ciutat de València al 
Centre Cultural La Nau, amb el suport de la Universitat de València, STEPV-Intersindical Valenciana i Escola Valenciana, 
amb les intervencions de: 
Vicent Pitarch, sociolingüista 
Amàlia Garrigós, periodista 
Natxo Badenes, president d'Escola Valenciana 
Anna Moner, escriptora i artista plàstica 

Rafa Xambó, sociòleg 
Presentava l'acte: Alícia Martí, professora de la UV 
 

A les Illes Balears la presentació de la campanya es va fer per mitjà d'un comunicat de premsa el dia 28 de setembre i la difusió 
va començar a través de les persones i entitats que formen part de la FOLC. De les Illes Balears es van adherir inicialment a la 
campanya l’STEI Intersindical, L’OCB, l’Institut d’Estudis Eivissencs, Acció Cultural de Menorca, l’OCB de Formentera, el Col·lectiu 

de Dones dels PPCC i altres persones i entitats que s’han destacat pel seu compromís amb la llengua, la cultura i el País. 
 
En el pròxim butlletí publicarem una crònica d'aquestes presentacions. 
 
Una part molt important de la difusió s'ha començat per mitjà de vídeos  individuals de les opinions favorables als  
objectius de la campanya de personalitats de l'àmbit audiovisual: comunicadors i comunicadores, experts i expertes 
en comunicació, actors i actrius, cantants, etc. La FOLC agraeix tots aquests testimonis imprescindibles.  
Els podeu trobar al canal youtube. Tres mostres: 
 

FORMENTERA   Maria Teresa Ferrer  
PAÍS VALENCIÀ   Amàlia Garrigós 
CATALUNYA  Isona Passola 

 
 
PER A L'ADHESIÓ AL MANIFEST DE LA CAMPANYA:  

 
www.folc.cat/form 
  
I acabem amb una DECLARACIÓ DE LA FOLC feta pública el passat 3 d'octubre amb la finalitat de manifestar el rebuig a l'opinió 
de l'Advocacia de l'Estat, que considera que la Generalitat Valenciana s'ha de comunicar en castellà amb les administracions 
catalanes i balears perquè el valencià és «només oficial a la comunitat valenciana». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dbalears.cat/estat/2019/08/04/329685/catalanofobia-home-intenta-agredir-dona-perque-parlava-catala-per-telefon.html
https://www.youtube.com/watch?v=nEqQd9Nez8k
https://www.youtube.com/watch?v=XZgHB6FboTg&list=PLOAWwSbwDJwbZeTrgeF7a42tdQy5gV4IU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=segTDj0SbGo&list=PLOAWwSbwDJwbZeTrgeF7a42tdQy5gV4IU&index=7
http://www.folc.cat/form
https://www.diarilaveu.com/la-folc-considera-injust-i-incomprensible-el-posicionament-de-ladvocacia-de-lestat-respecte-a-les-comunicacions-entre-els-governs-valencia-catala-i-balear


 

 

  Notícies de les entitats 
 

 

 

AGENDA D'AMICS DE LA BRESSOLA      
Dilluns 4 de novembre  us convidem a la presentació del llibre «Maria Dolors Orriols, viure i escriure» de Montserrat 
Bacardí, Eumo Editorial 2019. Ens trobem  a la Llibreria Documenta, carrer Pau Claris 144, Barcelona, a les 19:00 h. Entrada 
gratuïta.  
 

 
AGENDA DE LA CAL 
12 d'octubre. A les 18:30:  Correllengua a Olesa de Montserrat 
El Correllengua va començar a Llançà. Crònica breu. 

 
La CAL informa que la jornada a Llançà (Alt Empordà) va girar entorn de la figura de 
l’escriptor Pere Calders, de qui el Correllengua en reivindica la vida i obra amb motiu del 25è 

aniversari del seu traspàs. 
Els actes a la vila de Llançà, on Calders va passar llargues temporades, van començar a la 
Casa de Cultura amb un parlament de la seva néta, Diana Coromines, i d'un passi 
documental sobre el llegat de l’escriptor, a càrrec de Joan Pinyol i una representació del 

recull de contes infantils “Raspall i altres contes de Pere Calders”, de la mà d’Assumpta 
Mercader. La CAL recorda que el manifest d’enguany ha anat a càrrec del president 
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que amb altres líders civils i polítics continua empresonat 

a l’espera de la sentència del Tribunal Suprem espanyol.  
 
L'entitat també impulsa la campanya que, sota el lema “Parlar català és convidar, convidar és conviure”, reivindica el 
català com a eina d’arrelament i inclusió social. 
 
El passat 28 de setembre van tenir lloc a Sant Feliu de Llobregat els PREMIS NACIONALS JOAN COROMINES organitzats 

per la CAL, que han premiat Ada Parellada, FemCat, Anna Casassas, Jaume Arnella, Agustí Vilar i Eva Serra. L'acte va 
incloure un homenatge pòstum a la historiadora Eva Serra, traspassada el juliol de 2018. 
http://www.cal.cat/llanca-dona-el-tret-de-sortida-al-correllengua-2019/ 
http://www.cal.cat/?event=correllengua-a-olesa-de-montserrat-4&event_date=2019-10-12 
https://mailchi.mp/73156abaaede/la-cal-lliura-els-premis-nacionals-joan-coromines-1405809?e=00512bb88a 
 
 

PREMI LLENGUA NACIONAL 
L'Associació Llengua Nacional convoca la segona edició del Premi Llengua Nacional que  
vol reconèixer petites empreses d’arreu dels Països Catalans que mostrin un compromís ferm amb el català i que contribueixin 
a l’extensió de l’ús —i del bon ús— de la llengua. L’objectiu d’aquest guardó no és només donar un modest suport econòmic al 
guanyador, sinó també ajudar a difondre aquestes iniciatives perquè puguin servir d’inspiració i model per a nous projectes. El 
termini per a presentar candidatures s'acaba el 27 d'octubre del 2019. Més informació 
 

 
ESCOLA VALENCIANA I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ACORDEN COL·LABORAR PER GARANTIR ELS DRETS 
LINGÜÍSTICS 
La Universitat de València i la Generalitat Valenciana van signar el passat 10 de juny un conveni per a la creació de la 

Càtedra de Drets Lingüístics.  
El passat 18 de setembre Escola Valenciana es va reunir amb la Càtedra de Drets      
Lingüístics de la Universitat de València amb l'objectiu de teixir sinergies i desenvolupar  
accions conjuntes per protegir els drets lingüístics de la ciutadania. 
Durant la trobada, les dues entitats van remarcar el valor del valencià com a eina de cohesió  

social i vertebració territorial i, en aquesta línia, van verbalitzar l’interès que comparteixen en 
la promoció del valencià com a llengua de cultura i la defensa del dret a expressar-se 

en valencià. El portaveu d'Escola Valenciana, Joan Cortés, va declarar: «Escola Valenciana 
valora molt positivament la creació de la Càtedra de Drets Lingüístics» i va convindre que «es 
tracta d'un instrument fonamental per avançar en la normalització del valencià i per garantir 
els drets lingüístics de les valencianes i els valencians». Més informació 
 

 
 

PLATAFORMA PER LA LLENGUA I ELS MODELS DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
La Plataforma per la Llengua ha redactat l'estudi "Cap a la igualtat o cap a la supremacia lingüística?" que avalua de 
manera simple, amb uns pocs exemples il·lustratius, el funcionament lingüístic actual de l'Estat espanyol en relació amb altres 
models també fortament plurilingües del nostre entorn, que tenen també comunitats lingüístiques mitjanes com Bèlgica, Suïssa 
i el Canadà.  
L'estudi permet respondre a les següents preguntes: 

Cap on avança Espanya? I aquests països? Cap a la igualtat lingüística o cap a la supremacia d'una de les llengües? 
La Plataforma també ha publicat el número 33 de la seva revista semestral «La corbella». Hi trobareu informació de les 
activitats de l'entitat així com articles d'opinió, entrevistes, recomanacions o jocs de llengua. 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Calders_i_Rossinyol
http://www.cal.cat/wp-content/uploads/2019/07/Manifest-Correllengua-2019.jpg
http://www.cal.cat/wp-content/uploads/2019/07/Manifest-Correllengua-2019.jpg
http://www.cal.cat/wp-content/uploads/2019/07/Cartell-Correllengua-2.jpg
http://www.cal.cat/llanca-dona-el-tret-de-sortida-al-correllengua-2019/
http://www.cal.cat/?event=correllengua-a-olesa-de-montserrat-4&event_date=2019-10-12
https://mailchi.mp/73156abaaede/la-cal-lliura-els-premis-nacionals-joan-coromines-1405809?e=00512bb88a
https://llenguanacional.cat/premi/
https://escolavalenciana.org/2019/09/26/escola-valenciana-i-la-universitat-de-valencia-acorden-collaborar-per-garantir-els-drets-linguistics/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/249/cap-a-la-igualtat-o-cap-a-la-supremacia-linguistica
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4414/ja-podeu-llegir-el-numero-33-de-la-corbella-al-nostre-web


 
 
INTERSINDICAL VALENCIANA DEMANA UN IMPULS PEL VALENCIÀ  
 

El 26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües, la Intersindical Valenciana va 

demanar a les administracions públiques un impuls a l’ús social del valencià. En 
concret, va reclamar una Llei d’Igualtat Lingüística que serveixi per garantir els drets 

lingüístics, va proposar un augment de les línies pressupostàries destinades a la 
promoció del valencià i l’establiment de la competència lingüística per accedir a les 
administracions públiques. 
També va apostar, entre altres objectius, per establir la reciprocitat de les ràdios i 
televisions públiques de tots els territoris que compartim llengua i la creació d’un 
espai audiovisual en la nostra llengua. Considera que cal una actuació més decidida 

per part del govern espanyol per donar compliment als seus compromisos 
internacionals en matèria lingüística en tots els àmbits de les seues competències. Més informació 
 
 
20è ANIVERSARI DE LA BRESSOLA D'EL VERNET A PERPINYÀ 
L’any 1999 la sisena escola de La Bressola va obrir les portes al barri del Vernet amb la voluntat d’augmentar l’oferta de places 
escolars immersives a la Catalunya Nord. 

Després d’engegar les escoles de Sant Galdric a Perpinyà, de Nyils, de Prada de Conflent, del Soler i de Sant Esteve, el Vernet 
s’afegia a l’oferta de places de La Bressola per un ensenyament de qualitat i en català. 
Més informació 

 
 

 

  Campanyes, accions, drets lingüístics  
 

 
CAMPANYA DE LA PXL PEL CATALÀ EN EL PATI DE LES ESCOLES I INSTITUTS 
La Plataforma per la Llengua informa d'aquesta campanya, que ha comportat un estudi segons el qual només el 14,6% de 

les converses als patis d'institut de les zones urbanes de Catalunya són en català. 
Hi ha un alt percentatge d'infants i adolescents que no veuen el català com un instrument útil i atractiu, fins i tot entre aquells 
que el tenen com a llengua materna.  
La Plataforma considera que no només ens juguem la salut del català sinó que, sobretot, ens juguem la cohesió social del país. 
Per tot això vol engegar una gran campanya de sensibilització, que torni a posar al centre del debat la importància de promoure 
l'ús social del català entre els més joves. 
 

PROBLEMES EN ELS ESTUDIS DE CATALÀ A LA UNIVERSITAT DE PERPINYÀ 
Ràdio Arrels informa que els estudis de català a la universitat de Perpinyà 
han estat afectats per la decisió anunciada fa uns dies pel ministeri 
d’educació de no obrir places de professors de català de secundari aquest 
2020, una decisió sorprenent, perquè de totes les llengües dites regionals, 
només el català és afectat per aquesta decisió. 
El ministeri argumenta que no hi ha necessitats de professors de català, 

quan, les demandes dels pares d’alumnes no són cobertes i encara una 
desena de col·legis de Catalunya nord no proposa ensenyament de català.  
Des de l’APLEC (Associació Per l’Ensenyament del Català) i l’IFCT (Institut 
Franco-Català Transfronterer) es demana al ministeri d’educació una revisió 
d’aquesta situació. 
 

 
ACTE A FAVOR DELS DRETS LINGÜÍSTICS A MALLORCA 
El centre Cotoner d'Esporles va acollir el passat 2 d'octubre un acte per reivindicar els drets lingüístics dels 
catalanoparlants a Mallorca i, concretament, de suport a Paula Rotger.  

A l'acte hi van participar més de 200 persones, entre les quals la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Bel Busquets; el 
diputat del Parlament, Miquel Ensenyat; la secretària autonòmica, Agustina Vilaret; la Directora General de política 
lingüística, Beatriu Defior, la batlessa d'Esporles, Maria Ramon i la mateixa Paula Rotger. 

Va cloure l'acte el coordinador de l'Obra Cultural Balear, Tomeu Martí. 
 
DISCRIMINACIÓ DE LES LLENGÜES COOFICIALS A L'ESTAT ESPANYOL 

 
ELEN (European Language Equality Network, Xarxa europea per la igualtat 
lingüística) ha presentat el seu segon informe sobre Espanya per a la Revista 
periòdica universal (UPR en anglès) a l'Oficina de les Nacions Unides de l'Alt 
Comissionat pels Drets Humans (OHCHR, en anglès). 
Aquest informe considera que diverses institucions públiques continuen 
discriminant el català, el gallec i el basc que són cooficials i l'aragonès i 

l'asturià que no ho són.  
 
Pel que fa al cas català, la Plataforma per  la Llengua, membre d'ELEN, informa 
de 99 casos de discriminacions en els territoris de parla catalana entre 2015 i 
2019. 

https://intersindical.org/llengua/article/intersindical_valenciana_demana_un_impuls_a_lus_social_del_valencia_250918
https://www.le-journal-catalan.com/20e-aniversari-de-la-bressola-del-vernet/73908/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/248/estudi-sociolinguistic-als-patis-descoles-i-instituts-de-zones-urbanes-de-catalunya
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/248/estudi-sociolinguistic-als-patis-descoles-i-instituts-de-zones-urbanes-de-catalunya
https://www.plataforma-llengua.cat/microdonatius/15/ajudans-a-promoure-el-catala-als-patis-descoles-i-instituts
https://www.radioarrels.cat/noticia/720/els-estudis-de-catala-a-la-universitat-de-perpinya-afectats-pel-tancament-del-capes-aquest?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0cF8Arzg_3AROlC0NfKfgOOcgDfj3k1QhET7FBkaBPT43M6GuPm6T39-U
https://www.setmanarisoller.cat/balears/2019/10/02/316155/mes-200-persones-assisteixen-acte-favor-dels-drets-linguistics-suport-paula-rotger.html


ELEN fa diverses recomanacions a les autoritats espanyoles i informa que la sessió UPR sobre Espanya tindrà lloc a Ginebra el 
gener de 2020. 
Més informació: 
https://elen.ngo/2019/09/13/co-official-language-discrimination-in-spain-elen-submits-report-to-un/ 
https://elen.ngo/wp-content/uploads/2019/09/UN-UPR-2020-ELEN-Report-on-Spain-1.pdf 
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/aaff-discriminacio-ling-eng_1548342520.pdf 
 

 
TV3 ENCARA NO ARRIBA ARREU DE LA FRANJA 
lafranja.net informa que encara que el Govern d’Aragó i el Govern de Catalunya van signar fa cinc mesos un protocol per a 
compartir senyals de TV3 i AragónTV, hi ha grans problemes de recepció. Al Matarranya no es veu a La Codonyera, La Portellada, 
Fòrnols, La Freixneda, la Torre del Comte, Pena-roja i tants altres que no tenen senyal directa de Mont Caro. Per això, lafranja.net 
se solidaritza per la recuperació dels senyals de les televisions i ràdios en llengua catalana (valencianes, catalanes, balears i 
andorranes). 
 
NO TENEN VERGONYA: INSISTEIXEN EN EL «CHAPURRIAU» 
Lo cacao de la Facao informa que la comarca del «Bajo Aragón» (PSOE i PAR) crearà una Conselleria de «chapurriau». 
S'ha de tenir en compte que la comarca del «Bajo Aragón» inclou un zona de parla catalana que el PSOE i el PAR sembla que 
consideren que s'hi parla “chapurriau”, una denominació despectiva per al català que s'hi parla. És sorprenent que encara 
insisteixin en una denominació despectiva que no beneficiarà el manteniment del parlar local que sembla que volen defensar. El 
resultat de mantenir la denominació despectiva molt probablement accelerarà la substitució del parlar local pel castellà. Sense 

autoestima no es pot mantenir una llengua. 
https://locacaodelafacao.wordpress.com/2019/08/02/la-comarca-del-bajo-aragon-psoe-par-creara-una-consejeria-del-

chapurriau/ 
Per refermar-se en els seus errors, alcaldes del PP i del PAR donen premis al secessionisme lingüístic.  
https://locacaodelafacao.wordpress.com/2012/11/19/alcaldes-del-pp-i-del-par-sinvolucren-en-els-actes-radicals-de-la-facao/ 
Un article molt oportú d'Artur Quintana sobre el negacionisme: 
https://finestro.wordpress.com/2019/07/22/el-negacionisme-a-montso-i-a-tori/ 
 
INFOMIGJORN ESPECIAL SOBRE ANDORRA 
https://blogs.iec.cat/cruscat/2019/09/13/infomigjorn-especial-andorra/ 
 
LA LLENGUA DEL JUDICI per Bernat Joan i Marí 
https://llenguanacional.cat/la-llengua-del-judici/ 
 

 
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  

 

 

 

 

 

https://elen.ngo/2019/09/13/co-official-language-discrimination-in-spain-elen-submits-report-to-un/
https://elen.ngo/wp-content/uploads/2019/09/UN-UPR-2020-ELEN-Report-on-Spain-1.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/aaff-discriminacio-ling-eng_1548342520.pdf
http://www.lafranja.net/?page_id=6198
http://www.3cat24.cat/noticia/843107/garrigues/Catalunya-i-Arago-acorden-lemissio-de-TV3-i-dels-canals-33-324-i-Super3-a-la-Franja-de-Ponent#_blank
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https://locacaodelafacao.wordpress.com/2019/08/02/la-comarca-del-bajo-aragon-psoe-par-creara-una-consejeria-del-chapurriau/
https://locacaodelafacao.wordpress.com/2012/11/19/alcaldes-del-pp-i-del-par-sinvolucren-en-els-actes-radicals-de-la-facao/
https://finestro.wordpress.com/2019/07/22/el-negacionisme-a-montso-i-a-tori/
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