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 Notícies de la FOLC / Notícies destacades 

 

 
 
COMENÇA L'ANY BADIA I MARGARIT  
 
El dia 30 de gener al Palau Marc de Barcelona, seu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va tenir lloc la 

reunió d'inici de l'Any Badia i Margarit convocada per la Direcció General de Política Lingüística amb l'assistència d'una 
vintena d'institucions i entitats, entre les quals la FOLC, que es compromet a publicar en el seu butlletí informació sobre les 
activitats que s'organitzaran durant l'any 2020. La nostra col·laboració en la difusió de l'obra del doctor Antoni M. Badia i Margarit 
(1920-2014) es podria centrar en el vessant sociolingüístic, un aspecte relativament poc conegut, que convindria ajudar a 

divulgar. 
 

Mentrestant, la campanya PER LA RECIPROCITAT PLENA I L’ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ continua amb la difusió 
dels vídeos individuals que podeu trobar a #reciprocitatmitjans youtube, on personalitats dels Països Catalans manifesten 
opinions favorables als objectius de la campanya. La llista de vídeos va creixent. Els vídeos més recents són de Rafa Xambó 
professor de la Universitat de València i músic, de Júlia Taurinyà productora artística i periodista de la Catalunya Nord i de Carles 
Salvadó, president de la Fundació puntCAT.  
 
Ja són moltes les persones que s’han adherit al manifest d’aquesta campanya i en calen moltes més. Podeu fer-ho en menys d’un 

minut en aquest enllaç. Per a la difusió de la campanya també convé retuitejar les nostres piulades. 
 
Destaquem en aquest butlletí, dues notícies relacionades amb la campanya: la que es refereix a les Jornades de comunicació 
i llengua de la comarca del Matarranya i la notícia que informa de la Posició d’El Tempir sobre el tancament del diari 
“La Veu”, la qual destaca la importància d'un espai de reciprocitat plena i efectiva per a la vitalitat i viabilitat de la llengua. 
També l'Informe sobre la vulneració dels drets lingüístics 2019 al País Valencià i el projecte VOC.  

 

I finalment, un record ple d'agraïment i reconeixement per a Isabel-Clara Simó, escriptora i periodista que va morir el dilluns 
27 de gener, i va dedicar tota la seva vida a la llengua, la cultura i la nació catalanes. El nostre condol als seus familiars i amics.  
Podeu trobar informació Isabel-Clara Simó en aquesta ressenya. 

 

 
  Notícies de les entitats 
 

 
 
XVII NIT D'ESCOLA VALENCIANA EL 22 DE FEBRER 
 
La XVII Nit d’Escola Valenciana se celebrarà el proper 22 de febrer de 2020 al Centre de Congressos Ciutat d’Elx. 

 
 
La Nit d’Escola Valenciana va nàixer amb l’esperit de reunir persones vinculades a 
Escola Valenciana, així com representants institucionals en una vetllada on es lliuren els 
guardons d’Escola Valenciana a persones i col·lectius que treballen per la normalització de 
la nostra llengua en diversos àmbits i s’anuncien les Trobades d’Escoles en Valencià. 
 

Des de la VI Nit, els guardons que s’atorguen a persones, entitats culturals i empreses 

que són exemple de promoció i ús social de la nostra llengua, s’anomenen “Intentant la 

llibertat” i estan dissenyats per Andreu Alfaro, prestigiós escultor valencià de renom 

internacional. 

Més informació: Escolavalenciana.org   
 

 

 
Escola Valenciana condemna les agressions feixistes produïdes el 12 de gener durant la Cavalcada de les Magues de 
Gener de València que organitza la Societat Coral El Micalet. 
Representants d’Escola Valenciana, així com músics d’Estrela Roja i els Gegants de Benimaclet van ser víctimes d’agressions per 
part de l’extrema dreta davant la passivitat de policia nacional i local. Escola Valenciana ha demanat una reunió al delegat del 
Govern i a l’alcalde de València per a denunciar aquests fets.  
 

Més informació: Escolavalenciana.org  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GPlgI6tjmjQ&fbclid=IwAR0SOywxuLI3a7F7xskd1M0q6vE6yRCPHBAJ6UTeKcLP4l6AGf7WZVHbj2k
https://www.youtube.com/watch?v=p76YfHJLmoo
https://www.youtube.com/watch?v=Y5YjQdG6o7U
https://www.youtube.com/watch?v=Y5YjQdG6o7U
http://folc.cat/component/content/article/3316-manifest
http://www.folc.cat/form
https://twitter.com/LA_FOLC/status/1223215830848212992
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1723464-mor-l-escriptora-isabel-clara-simo.html
https://escolavalenciana.org/nit-descola-valenciana/
https://escolavalenciana.org/2020/01/12/escola-valenciana-condemna-les-agressions-feixistes-produides-durant-la-cavalcada-de-les-magues-de-gener-de-valencia/


 
 
CONCURS DE MICRORELATS 2020 DE LA CAL 
 
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), amb la col·laboració de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès, organitza la cinquena edició del Concurs de Microrelats. Com a les edicions anteriors, el termini de participació s’inicia 

el dia 1 de febrer i finalitza el 31 de març del 2020. Ja teniu disponible el butlletí de la CAL «l'escletxa» corresponent al mes de 
gener de 2020. El podeu llegir en aquest enllaç. 
 
 
AGENDA D'AMICS DE LA BRESSOLA    
   

Dilluns 2 de març us convidem a la presentació del llibre «La Polaroid i altres relats» (Rosa dels Vents, 2019) amb l'autora 
Marta Romagosa. A les 19h a la Llibreria Documenta, carrer Pau Claris 144, de Barcelona. 
Dimarts 31 de març visita dels Amics de La Bressola a Pesillà de la Ribera (Rosselló) per a conèixer l'escola de La Bressola i el 
seu entorn, la subcomarca del Riberal. 
 
Més informació: Amicsbressola.cat  
 

 
L'APLEC DEMANA 15 MESURES PEL CATALÀ A PERPINYÀ 

 
L’APLEC (Associació per a l'ensenyament del català) demana a les diferents candidatures que s’estan 
posant en plaça en vista de la campanya de les eleccions municipals del 15 de març del 2020 d’aprovar 
les 15 mesures per prendre en els 3 primers mesos del nou mandat. L’associació publicarà les respostes i 
els engatjaments de cadascuna de les candidatures. 
 

 
 
 

 
 

15 MESURES PEL CATALÀ A PERPINYÀ 

 Enquesta a prop dels pares per l’ensenyament bilingüe 

 Augmentar el pressupost per l’iniciació al català per a tothom 
 Exigir la continuïtat pedagògica del català als col·legis 
 Un elegit delegat al català 
 Un servei municipal de llengua catalana 

 Una comissió municipal pel català 
 Un Magazine en català 
 Restablir el català als parcmetres 
 Acabar la retolació en català dels carrers 
 Acabar la retolació direccional en català 
 Publicar el Nomenclàtor dels noms de carrers amb els noms en català 

 Aplicar la Carta municipal pel català 
 Definir i aplicar un Pla de política lingüística 
 Cursos de català per al personal 
 Participació financera i distribució de Mil Dimonis als alumnes 

Més informació: Aplec.cat 
 
 
NOU CICLE DE CINEMA EN VALENCIÀ A ELX 

 
Universitat Miguel Hernández d’Elx organitza novament un nou cicle de cinema en valencià a la sala Òdeon amb la 
col·laboració d’El Tempir i altres entitats i institucions. L’entrada és lliure però limitada a l’aforament de la sala del cinema. La 
programació és la següent: 30 de gener La banda; 27 de febrer El viatge de Marta i 26 de març Els dies que vindran. A les 19.30 
i 22.00 h. 
 
Posició d’El Tempir sobre el tancament del diari “La Veu” 

Ningú és aliè que els mitjans de comunicació són constructors -i mida- de qualsevol model de convivència democràtica pel que 
suposen tant per a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, com per a la forja d’una opinió pública crítica i amb 
trellat. En conseqüència, ens sap greu la desaparició del diari electrònic La Veu. La nostra gratitud pel treball fet al promotor, a 
les persones que l’han impulsat com també als periodistes. Una vegada més l’ecosistema comunicatiu en valencià s’afebleix per 

manca d’una política comunicativa de suport i d’estratègies per part del Botànic a favor de la creació i consolidació d’un espai 
comunicatiu que ens informe en valencià i en clau valenciana. A més, tot això s’ha d’encabir dintre un espai de reciprocitat 

plena i efectiva entre tots els mitjans de la nostra àrea lingüística que no es materialitza malgrat promesa electoral. 
D’un ecosistema comunicatiu fort en valencià depén la vitalitat i viabilitat de la llengua. 
(la lletra negreta és de la FOLC) 
 
Més informació: Eltempir.cat 
 
 
 

https://mailchi.mp/cal/butlleti51
http://www.amicsbressola.cat/agenda_ca.php
http://aplec.cat/
http://eltempir.cat/


 
 
SE CELEBREN A CALACEIT UNES JORNADES DE COMUNICACIÓ I LLENGUA IMPULSADES PER L’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DEL MATARRANYA 
 
Dissabte 25 de gener, al saló de plens de l’Ajuntament de Calaceit, es va celebrar l’acte central de les Jornades de comunicació 

i llengua de la comarca del Matarranya, amb la taula rodona intitulada experiències de comunicació amb la llengua pròpia.  
L’acte va comptar amb les intervencions de Joandomènec Ros. President de l’Institut d’Estudis Catalans, Àlex Susanna, 
escriptor i director de la Fundació Vila Casas, Daniel Condeminas, consultor en comunicació, Carles Terès, escriptor i 
periodista, director en funcions de la revista Temps de Franja i Jorge Puig, periodista de Ràdio  Matarranya.  
La presentació de la taula va anar a càrrec de Joaquim Montclús, president de l’Associació Cultural del Matarranya, i la va 
moderar Ferran Bladé, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a les Terres 

de l’Ebre. 
 

 
 
 
Juntament amb les experiències en el camp dels mitjans de comunicació que van explicar Carles Terès i i Jorge Puig, tant a 

nivell de premsa escrita i  ràdio, com l’informatiu televisiu “Al Dia. Territori Sènia” que abarca les comarques de les Terres de 
l'Ebre, el Matarranya, els Ports i el Maestrat, posat en marxa el 2016, cal destacar la presentació a la Franja de la campanya “Per 
la reciprocitat plena i l’espai de comunicació en català” impulsada per la FOLC. A la seva intervenció, Daniel Condeminas va 
convidar a les persones assistents a adherir-se al manifest d’aquesta campanya. Així mateix, va explicar quines oportunitats, 
potencials, s’obren a la reciprocitat televisiva i a la presència de la llengua catalana a les plataformes digitals davant la futura 
transposició de la Directiva Europea de Serveis de comunicació audiovisual, que caldrà fer via la reforma de la “Ley General del 
Audiovisual”. 

Àlex Susanna va defensar el paper de l’educació i la cultura com a eines per a fer coincidir l’espai lingüístic compartit amb el 
comunicatiu. Joandomènec Ros, va fer una panoràmica sobre l’ús de les llengües a la comunitat científica i la preeminència de 

l’anglès davant la resta d’idiomes que són, però, claus per a la divulgació de la ciència, tot destacant el paper de l’IEC a l'hora de 
recolzar les publicacions científiques en català. 
Les jornades han estat organitzades per l’Associació Cultural del Matarranya (ASCUMA), l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) i els Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre de la Generalitat de Catalunya, i han comptat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Calaceit i de la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC).  

 
Més informació: Lafranja.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.lafranja.net/?p=32124


 
  Campanyes, accions, drets lingüístics  
 

 
 

LA FRAGILITAT DEL CATALÀ CENTRA UNA TAULA RODONA A L'IEC 
 
El dijous 23 de gener els filòlegs Jordi Badia i Josep Murgades i la professora M. Carme Junyent van analitzar a l'Institut 
d'Estudis Catalans (IEC) la situació del català a partir del manifest sobre la llengua publicat l’any 1979 a la revista Els Marges, 

«Una nació sense estat, un poble sense llengua», i de l’editorial «Objecció de llengua», publicat quaranta anys després, el 2019, 
a la mateixa revista.  

 
 
El manifest del 1979, signat per la redacció de la revista, de la qual forma 
part Josep Murgades, comença així: «La situació de conjunt de la llengua 

catalana resulta, de molt, força més precària i inquietant avui dia que no 
pas durant el transcurs dels decennis immediatament anteriors». La tesi 
que van esgrimir els participants en el debat és que aquesta afirmació és 
plenament vigent avui, quatre dècades després.  
 

Més informació: iec.cat i Vilaweb ha publicat una crònica més detallada 
d'aquesta taula rodona. 
 
 

 

CAMPANYA DE LA PXL PEL CATALÀ ALS PATIS DE LES ESCOLES I INSTITUTS 
 
Segons l'Estudi sociolingüístic als patis de les escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya promogut per la Plataforma per 
la Llengua (PXL) només el 14,6% de les converses als patis d'institut de les zones urbanes de Catalunya són en català! 
Aquesta entitat considera que amb el retrocés del català no només ens juguem la salut del llengua sinó que, sobretot, ens juguem 
la cohesió social del país, la construcció d'una societat basada en la justícia i la inclusió, que combati els prejudicis. 
Per tot això vol engegar una gran campanya de sensibilització, que compti amb els principals agents de la comunitat educativa i 

que torni a posar al centre del debat la importància de promoure l'ús social del català entre els més joves, com a eina fonamental 
de cohesió i inclusió socials. 

Per fer-ho necessiten donatius per a finançar una gran campanya per promoure l'ús social del català als centres educatius.  
 
Més informació: Plataforma-llengua.cat 
 
 

PREMIS I MOSTRA D'AUDIOVISUAL EN CATALÀ: EL PROJECTE VOC 
 
VOC (Versió Original en Català) és un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la finalitat d’estimular la producció de 
continguts audiovisuals de qualitat en llengua catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic. 
VOC són uns premis que volen reconèixer els millors curtmetratges, websèries, videoblogs i altres nous formats realitzats 
originalment en català i incentivar la creació de nous continguts. VOC també és una mostra de cinema i audiovisual en llengua 

catalana, que tindrà lloc en diverses poblacions i de forma simultània del 6 de febrer a l’1 de març de 2020. 
 
Més informació: Omnium.cat i Vilaweb.cat  
 
 
US PRESENTEM EL VÍDEO CLIP OFICIAL DE «COMENÇA AMB UN BON DIA» 
 
En el butlletí 130 del mes d'abril del 2019 ja vam presentar la campanya de l'Obra Cultural Balear «COMENÇA AMB UN BON 
DIA» juntament amb la presentació del casal Bon dia a Palma. 

Ara us presentem el vídeo clip oficial de la campanya: la cançó «Bon dia» d'Els Pets interpretada per Pep Suasi i Mary Patxanga, 
que us convidarà a cantar i ballar a ritme de «swing».  
 
Més informació del vídeo clip: ocb.cat 
 
JORNADA SOBRE LA PRESÈNCIA DEL CATALÀ EN EL SECTOR DIGITAL 

 

La Xarxa Cruscat informa per mitjà de Teresa Tort que l’Ateneu Barcelonès va acollir un interessant fòrum d’idees 

sobre l’estat del català en l’àmbit digital durant el matí del 3 de desembre passat. L’organitzava el Cercle Tecnològic 

de Catalunya (CTecno), amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) i la Fundació  

puntCAT. La jornada es va estructurar en tres taules rodones que van aplegar enfocaments complementaris per 

part de representants de l’activisme, l’Administració pública i el sector empresarial. 

 

Més informació: Crònica de l'acte de la mateixa autora esmentada a la revista Llengua i Dret digital. 
 
 
 
 
 
 

https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=2701
https://www.vilaweb.cat/noticies/us-vam-avisar-la-salut-del-catala-quaranta-anys-despres/
https://www.plataforma-llengua.cat/microdonatius/15/ajudans-a-promoure-el-catala-als-patis-descoles-i-instituts
https://www.omnium.cat/ca/projectes/voc/
https://www.vilaweb.cat/noticies/mostra-daudiovisual-en-catala-voc/
https://www.youtube.com/watch?v=GQNnZpm53Dw
https://www.youtube.com/watch?v=GQNnZpm53Dw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=sZgBVbaKLXY&feature=emb_title
http://www.ocb.cat/index.php?not=44&ini=0
http://www.ctecno.cat/
http://www.ctecno.cat/
https://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/
https://fundació.cat/
https://fundació.cat/
https://eapc-rld.blog.gencat.cat/2020/01/16/jornada-la-presencia-del-catala-en-el-sector-digital-teresa-tort-videllet/


 
 
INFORME SOBRE LA VULNERACIÓ DELS DRETS LINGÜÍSTICS 2019 

 
 
 

El 4 de desembre passat, amb motiu del Dia dels Drets Lingüístics, diferents entitats que 

treballen per al foment de la llengua van lliurar a l’Oficina de Drets Lingüístics de la 
Generalitat Valenciana l’Informe de Denúncies dels drets lingüístics al País Valencià 2019.   
 
Aquest document pretén visibilitzar la discriminació que pateix la ciutadania quan parla 
valencià al País Valencià, malgrat estar a l’empara de la llei vigent. 
L’informe, elaborat per Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV), CCOO PV, Intersindical Valenciana, STEPV, FE CCOO PV, FAMPA-València, 

Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM), Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
(AELC), Plataforma pel Dret a Decidir i Societat Coral el Micalet, arreplega 16 vulneracions 

lingüístiques que es van produir aquest any. Algunes d’elles amb molt de ressò mediàtic, com ara la discriminació que va patir el 
veí d’Elx Jafet Pinedo, escorcollat, traslladat a comissaria i denunciat per haver-se adreçat en valencià a dos agents de policia. 
 
Més informació: Escolavalenciana.org 
 

 
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://escolavalenciana.org/web/wp-content/uploads/2019/12/Informe_Drets_Linguistics_4D_2019_EscolaValenciana.pdf
https://escolavalenciana.org/2019/12/04/escola-valenciana-i-altres-entitats-lliuren-les-vulneracions-linguistiques-de-2019-a-loficina-de-drets-linguistics/
mailto:info@folc.cat
http://www.folc.cat/
mailto:info@folc.cat

