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Notícies de la FOLC / Notícies destacades

Hem agrupat les notícies de les entitats sobre les recents sentències del Tribunal Suprem (TS) espanyol en un sol tema sota el 

títol «BREU RESUM CRONOLÒGIC DE LES RESPOSTES A LES RECENTS SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL SUPREM ESPANYOL», tema 

que hem inclòs a l'apartat «Campanyes, accions, drets lingüístics» d'aquest butlletí, perquè ens ha semblat més coherent. 

Com podreu veure, moltes de les respostes -també la de la FOLC- denuncien que el Tribunal Suprem obliga a comunicar-se en 

castellà la Generalitat Valenciana amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, obligació que es demostra en 

un parell de les notícies del nostre resum, que no és una notícia correcta si s'interpreta estrictament el text de les sentències. 

Per això reconeixem l'error i ens comprometem, per la part que ens correspon, a posar els mitjans perquè no es repeteixi. Hi ha 

motius variats que explicarien l'error, però no l'anul·larien. A part d'aquest aclariment i propòsit, volem destacar que les 

sentències del TS són molt negatives per a la llengua catalana perquè mantenen la retallada pel TSJCV dels usos lingüístics 

preferents que establia el Decret del Consell valencià. Les respostes a les sentències, les que contenen l'error també, contenen 

propostes ben interessants  que val la pena de tenir en compte i, per això, les hem inclòs en el nostre resum.

I, una vegada més, algunes de les notícies del resum (El Tempir i la Federació Llull) ens tornen a recordar la importància de la 

reciprocitat, ni que sigui «gràcies» als comentaris a les sentències del Tribunal Suprem.

La campanya PER LA RECIPROCITAT PLENA I L’ESPAI DE COMUNICACIÓ EN CATALÀ organitzada per la FOLC 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. Aviat afegirem més vídeos als ja existents. Ja són moltes les 

entitats i 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, a més del resum cronològic esmentat, ESCOLA VALENCIANA DENUNCIA LA DISCRIMINACIÓ A 

ROCAFORT i EL CATALÀ A PERPINYÀ ELS PRÒXIMS 6 ANYS?, on hem afegit dues notes breus sobre la ultradreta a Perpinyà i la 

nova edició del correu de la Unesco en català.

Enllacem un article de Daniel Condeminas, consultor en comunicació, per la seva actualitat en el camp de la comunicació.

Notícies de les entitats

ESCOLA VALENCIANA DENUNCIA LA DISCRIMINACIÓ A ROCAFORT

L’entitat reprova l’incompliment tant de l’Estatut d’Autonomia valencià com de la Llei 4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià 

per part del Govern de Rocafort, que ha decidit eliminar el valencià de la vida pública de Rocafort (l’Horta Nord). El valencià, 

llengua oficial i pròpia del municipi, ha desaparegut de tota la retolació pública, a més de les comunicacions oficials del 

consistori.

Escola Valenciana i la Coordinadora pel Valencià Horta Nord consideren aquests fets inadmissibles i, per això mateix, presentarà

una queixa tant a l’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana com a l'Ajuntament de Rocafort per aquesta

vulneració del Decret 61/2017 d’Usos Lingüístics.

La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià estableix, a més, que l’Ajuntament de Rocafort, com qualsevol altra administració local,

haurà de procedir d’acord als principis d’aquesta llei. És a dir, l’Ajuntament de Rocafort té l’obligació de fer efectiu l’ús del

valencià en totes les comunicacions municipal i senyalització viària i complir així amb el dret de la ciutadania a ser informada 

per qualsevol mitjà de comunicació en la llengua pròpia.

Més informació: Escolavalenciana.org

http://www.folc.cat/form
https://escolavalenciana.org/web/2020/06/10/escola-valenciana-denuncia-la-desaparicio-del-valencia-de-lespai-public-de-rocafort-i-presentara-una-queixa-a-loficina-de-drets-linguistics-de-la-generalitat/%20
https://comunicacio21.cat/opinio/la-tdt-aposta-per-la-seva-millora-tecnologica-pirineus-enlla/


EL CATALÀ A PERPINYÀ ELS PRÒXIMS 6 ANYS?

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica:

L’APLEC és una associació que des de fa més de 30 anys batalla per garantir que tots els habitants d’aquest país (català), petits

i grans, tinguin accés a la llengua catalana, que la puguin aprendre, que la puguin transmetre, utilitzar tant en l’espai privat com

en l’espai públic. El català forma part del patrimoni, de la identitat, de l’ADN del país, participa al seu orgull i a la cohesió social, 

i també és un avantatge professional del qual ha de poder disposar lliurement i a igualtat tothom.

La situació de la llengua no és pas actualment (ni de lluny) de les més bones a Perpinyà. La Vila ha conegut èpoques més fastes

per al desenvolupament del català. I malgrat això les enquestes lingüístiques mostren que, a Perpinyà, el 76% és favorable a 

l’ensenyament del català i el 72% al bilingüisme en català a l’escola, el 70% al bilingüisme català en la vida pública.

Què passarà doncs els pròxims 6 anys amb la perspectiva dels candidats que tenim al segon torn? Davant d’aquest panorama i 

davant l’absència de propostes a favor del català dels candidats, l’APLEC i molts electors i electores volen expressar aquí les 

seues inquietuds més grans.

Més informació: Aplec.cat  

29 de juny: la ultradreta a Perpinyà

Es compleixen els pitjors pronòstics. Ànims a l'APLEC i el nostre suport més intens a la seva valuosa i insubstituïble feina. Com 

diem en català «de més verdes en maduren». 

Més informació: Elpuntavui.cat

Nova edició del correu de la Unesco en català amb participació de l'IFCT
http://aplec.cat/actualitats/lifct-partenari-de-la-nova-edicio-catalana-del-correu-de-la-unesco/ 

Sobre l'IFCT: https://ca.wikipedia.org/wiki/Institut_franco-catal%C3%A0_transfronterer 

SUPORT A L'INFORMATIU BALEAR

L’Obra Cultural Balear (OCB) s'afegeix a les mostres de suport a l’equip de treballadors i professionals del Centre Territorial 

de TVE a les Illes Balears, arran de la notícia que la direcció de Televisió Espanyola vol retallar l’històric Informatiu Balear.

L'entitat vol recordar que l’Informatiu va celebrar l’any passat el 40è aniversari d’emissió ininterrompuda. A banda, de la 

indiscutible tasca que realitza l’informatiu en clau periodística i informativa a les Balears, també és necessari recordar que fou 

una peça clau per la conformació de la normalització lingüística del català. De fet, el Centre Territorial de les Illes Balears va ser 

guardonat amb un Premi 31 de Desembre l’any 2004 i enguany mateix ha rebut un premi atorgat pel Govern.

«Consideram que els ciutadans de les Balears tenim dret a seguir informats de la mateixa manera que ho hem fet fins ara 

gràcies a l’Informatiu Balear», ha explicat l'OCB. L’argument que ha assenyalat la cúpula de TVE és «vergonyós, ja que excusa 

la retallada per una suposada manca d’audiència perquè coincideix amb l'informatiu d’IB3». Per a l'OCB, aquest argument és 

«propi d'una concepció estrictament empresarial dels mitjans de comunicació públics». «Entenem que l'ens de RTVE, més que 

preocupar-se per treure el màxim benefici, s’hauria de preocupar d’oferir un servei públic de qualitat, que és un dret fonamental 

en democràcia», ha destacat l'entitat cultural. 

Per tot això l'OCB reclama al Govern que no permeti aquesta reducció quasi a la mínima expressió de l'Informatiu Balear, que a 

banda de tot l’exposat anteriorment, suposaria la pèrdua de feina de molts de professionals del periodisme.

Més informació: Ocb.cat 

CONCURS DE MICRORELATS DE LA CAL

Com cada any la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), amb la col·laboració de l'Escola d'Escriptura 

de l'Ateneu Barcelonès, organitza el tradicional Concurs de Microrelats. Aquest certamen literari vol contribuir al foment de 

l’ús de la llengua catalana a través de l’elaboració de relats breus que promoguin una reflexió al voltant d’alguns dels motius del

lema de la CAL: Llengua, Cultura i Llibertat. S’hi pot participar mitjançant la Categoria Oberta o la Categoria Xerrem. 

El primer premi, que consisteix en una inscripció gratuïta a un curs de 20 hores de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès,

és per al relat La Mort de Quimet, de Roser-Agnès Navarro Llopis.

El segon premi és per a l’escrit El retorn de l’heroi, de Ramón González Reverter, i el tercer per a Me ne vidn cewsel 

sawznek, de Josep Oller Recasens. Als autors d’aquests altres dos relats guanyadors se’ls premiarà amb un lot de llibres.

https://campusdescriptura.com/CA/inici
http://www.ocb.cat/index.php?not=50&ini=0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Institut_franco-catal%C3%A0_transfronterer
http://aplec.cat/actualitats/lifct-partenari-de-la-nova-edicio-catalana-del-correu-de-la-unesco/
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1813097-la-ultradreta-conquereix-perpinya-la-ciutat-mes-gran-sota-el-seu-control.html%20
http://aplec.cat/actualitats/el-catala-a-perpinya-els-proxims-6-anys/


Podeu llegir els tres relats guanyadors clicant aquí.

Més informació: Cal.cat  

PREMI JOAN PONSODA 2020 A LA INNOVACIÓ EDUCATIVA

La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí i l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant convoquen el Premi a la Innovació 

educativa “Joan Ponsoda 2020” amb l’objectiu de potenciar i reconèixer la tasca educativa innovadora que dia a dia es realitza 

a les aules dels centres educatius de la  comarca i que, en molts casos, és desconeguda per la gran majoria de la comunitat 

educativa. 

Podeu trobar les bases a: Lacivica.cat

Campanyes, accions, drets lingüístics

ANY BADIA I MARGARIT

En aquest butlletí oferim dues informacions: 

La presentació de L'ANY BADIA I MARGARIT i la participació de l'Institut d'Estudis Catalans 

en aquesta commemoració.

PRESENTACIÓ DE L'ANY BADIA I MARGARIT

Aquesta pàgina de la Generalitat de Catalunya exposa quins són els organismes que impulsen la commemoració, el comissari, la

reunió d'inici a la qual va partiicpar la FOLC, les institucions convidades, el logo de la imatge institucional de la commemoració, 

exposicions, conferències, Jornades, publicacions i articles i diferents iniciatives.

Més informació: Llengua.gencat.cat

L'IEC PARTICIPA EN LA COMMEMORACIÓ DE L'ANY BADIA I MARGARIT

En un vídeo de poc més de 8 minuts hi parlen els membres de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i deixebles de Badia i Margarit: 

M.Teresa Cabré, Joan Veny, Joaquim Rafel, Lídia Pons i Joan Martí. 

BREU RESUM CRONOLÒGIC DE LES RESPOSTES A LES RECENTS SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL SUPREM ESPANYOL 

Els dies 2 i 9 de juny, el Tribunal Suprem (TS) va resoldre dos recursos presentats pel govern valencià i la Intersindical 

Valenciana contra una sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que retallava el 

Decret 61/2017 d'usos del valencià aprovat per la Generalitat Valenciana.

Les crítiques a les sentències del TS publicades el 13 de juny van ser múltiples i només n'esmentarem unes quantes per ordre 

cronològic:

14 de juny. El sindicat STEPV que forma part de la Intersindical Valenciana, un dels recurrents, va considerar molt greu la 

deriva autoritària del poder judicial. 

STEPV comenta en detall l’article 12.3 del Decret 61/2017 que estableix:

“Quan hagen de tindre efecte fora del territori de la Comunitat Valenciana, les notificacions i les comunicacions es redactaran en

 valencià i en castellà, tret que es tracte de comunitats autònomes pertanyents al mateix àmbit lingüístic que el valencià, i en 

aquest cas només es redactaran en aquesta llengua. Es redactaran també en castellà quan ho sol·licite la persona interessada”. 

(En vermell el text que el TS ha dictaminat que tenia interès cassacional). 

STEPV opina que el TS ha obviat completament els nombrosíssims arguments legals i jurisprudencials que havien aportat en el

recurs.

Més  informació: Stepv.intersindical.org

https://stepv.intersindical.org/noticies/article/stepv_considera_molt_greu_la_deriva_autoritaria_contra_lautogovern_valencia_del_poder_judicial
http://www.cal.cat/wp-content/uploads/2020/06/Categoria-Oberta-Relats-escollits-2020.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=004395%2F2017&url_lista=
https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=MNeVpTO02Zs&feature=emb_logo
https://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/any-badia-margarit/documents-enllacos/presentacio-any-bim.pdf
https://lacivica.cat/index.php/premi-a-la-innovacio-educativa-joan-ponsoda-2020/
http://www.cal.cat/ja-sabem-els-relats-premiats-de-la-categoria-oberta-del-concurs-de-micorelats-2020-de-la-cal/%20


15 de juny. La Federació Llull (ACPV, Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear) consideren un retrocés les recents sentències del

Tribunal Suprem i, entre altres comentaris, proposen dues mesures efectives i perfectament possibles –si realment hi ha 

voluntat política- que permetrien avançar en la mateixa direcció:

a) L’entrada del Govern valencià en l’Institut Ramon Llull, com a instrument al servei de la col·laboració entre governs de 

territoris del mateix àmbit lingüístic per a la promoció de la llengua i la cultura pròpies.

b) L’execució de l’acord de les Corts Valencianes que va aprovar la reciprocitat de les emissions de TV3, IB3 i À Punt.

Més  informació: Acpv.cat 

16 de juny. STEI expressa el seu rebuig a les sentències del Tribunal Suprem que obliguen els governs del País Valencià, Illes

Balears i Catalunya a comunicar-se en castellà. L'STEI s'afegeix a l’exigència de l’STEPV-IV perquè els partits que donen suport

al Govern del Botànic facin els canvis legislatius pertinents, amb la publicació d’una Llei d’igualtat lingüística.

Més  informació: Dbalears.cat

16 de juny. La FOLC considera considera injusta i incomprensible la decisió del Tribunal Suprem espanyol. Entre altres coses 

diu: “Donem suport i compartim les crítiques del sindicat STEPV-IV, Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua i la Federació

Llull. Creiem molt necessària i urgent la proposta d'una llei d'igualtat lingüistica que garanteixi els drets dels parlants de tot el 

territori i la Campanya perquè les institucions de tot el territori facin una declaració a favor de la unitat de la llengua”.

Més  informació: Folc.cat

17 de juny. ESCOLA VALENCIANA demana una ‘Declaració de València’ que renove la voluntat de cooperació dels 

governs valencià, català i balear en matèria de llengua i cultura. Aquesta nova declaració, en la qual Escola Valenciana 

confia comptar amb la presència, com a mínim, de les tres Direccions Generals de Política Lingüística dels tres governs, 

també hauria de servir per a fer avaluació i seguiment de la de 2017.

Escola Valenciana destaca que, “tot i ser l’Estat Espanyol un dels signants de la Carta Europea de les Llengües Regionals o 

Minoritàries, aquesta sentència del Suprem contravé un dels principis de la Carta, concretament atempta contra el 

manteniment i desenvolupament de les relacions entre territoris amb llengua compartida”.

Més  informació: Escolavalenciana.org

17 juny. ELS TRES GOVERNS inicien una cadena de “Bon dia” a twitter

Més  informació: Vilaweb.cat

 

17 juny. NO, CATALUNYA I VALÈNCIA NO HAN DE PARLAR EN CASTELLÀ

Rudolf Ortega escriu un article per aclarir quin és el sentit de les sentències del TS, que es pot resumir així: “Perquè la 

sentència, més que pretendre prescriure en quina llengua s’ha de comunicar les autonomies, o més que interferir en la 

consideració de la igualtat entre el català i el valencià (reconeguda pel Tribunal Constitucional), és un mer i simple marcatge

de territori”.

El tema de l'ús de la llengua en les relacions entre autonomies s'ha aclarit, però les sentències del TS fan alguna cosa més que 

marcar territori: avalen la retallada del Decret 61/2017 sobre l'ús preferent del valencià. 

Més  informació: Cat.elpais.com

17 juny. EL TEMPIR a Instagram: Bon dia i reciprocitat.

Més  informació: Instagram.com

LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA dona un nou impuls a la campanya «som 10 milions, 
som una llengua». 

La PxL demana a les institucions de llengua catalana el reconeixement explícit de la unitat de la

https://www.som10milions.cat/ 
https://www.youtube.com/channel/UCr_6TTko7tsq00mi0pZh9fA 
https://www.youtube.com/watch?v=Ea0L6u4tpJU 

https://www.youtube.com/watch?v=Ea0L6u4tpJU
https://www.youtube.com/channel/UCr_6TTko7tsq00mi0pZh9fA
https://www.som10milions.cat/
https://www.instagram.com/p/CBimNRwoYXb/
https://cat.elpais.com/autor/rudolf_ortega%20
https://www.vilaweb.cat/noticies/els-tres-governs-del-pais-inicien-una-cadena-de-bon-dia-a-twitter-en-resposta-a-suprem/%20
https://escolavalenciana.org/web/2020/06/17/escola-valenciana-demana-una-declaracio-de-valencia-que-renove-la-voluntat-de-cooperacio-dels-governs-valencia-catala-i-balear-en-materia-de-llengua-i-cultura/%20
http://www.folc.cat/component/content/article/3337-2020-06-16-16-00-16
https://www.dbalears.cat/balears/2020/06/16/340649/stei-expressa-seu-rebuig-les-sentencies-del-suprem-obliguen-els-governs-del-pais-valencia-les-balears-catalunya-comunicar-castella.html%20
https://acpv.cat/2020/06/15/la-federacio-llull-acpv-omnium-cultural-i-ocb-consideren-un-retroces-de-lautogovern-les-recents-sentencies-del-tribunal-suprem/


22 de juny. CONCENTRACIÓ A VALÈNCIA convocada per Intersindical Valenciana, s'hi han sumat Decidim, la Plataforma 

per la Llengua i Esquerra Republicana del País Valencià sota el lema “Sí al valencià”.  

Més  informació: Intersindical.org

25 de juny. CATALUNYA I EL PAÍS VALENCIÀ SÍ QUE ES PODEN SEGUIR COMUNICANT EN CATALÀ

Dues sentències del Suprem sobre la llengua han generat confusió sobre si es pot fer servir el català en la comunicació entre els

governs català i valencià. Ho analitzen al "Fets o Fakes" de Catalunya Ràdio Carlos Baraibar i Laia Claret.

La primera part de l'article es dedica a aclarir el malentès i a explicar què ha dit realment el suprem, que es resumeix en el títol

de la notícia. Eva Pons Parera, professora de Dret Constitucional de la UB i directora de la revista Llengua i Dret i Vicent 

Maurí portaveu de la Intersindical Valenciana confirmen el que diu el títol, aportant-hi arguments.

Rogeli Montoliu Casals, degà del Col·legi d'Advocats de Vic i president de la Comissió de Llengua del Consell de l'Advocacia de

Catalunya i Jordi Marsal, advocat expert en dret administratiu de l'associació Drets i del Col·lectiu Praga ho corroboren, tot i 

que aquest darrer alerta que una sentència d'aquesta mena “consolida una línia jurisprudencial que va començar amb la

sentència de l'Estatut (es refereix al de Catalunya) que estableix que aquestes qüestions són competència de l'Estat. Això sí que

és greu perquè el que s'està fent és furtar una competència a les comunitats amb llengua cooficial a l'Estat".  

L'article encara va una mica més a fons i es pregunta: I si el Suprem interpretés que valencià i català no són el mateix? En 

aquest punt, l'Estatut d'Autonomia del País Valencià es podria interpretar com una petita escletxa per mirar d'evitar 

comunicacions en català entre Catalunya i el País Valencià. Ho apunta el catedràtic de Dret Processal, advocat i diputat de Junts

per Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas.

En bon criteri, els autors de l'article afegeixen que “Si algú es volgués agafar a una interpretació rigorista dels termes, el 

valencià reconegut com a llengua cooficial seria diferent del català. Tot i això, aquesta interpretació sembla que té molt poc 

recorregut.” 

Aquesta opinió la corrobora la secretària de l'AVL Verònica Cantó.

Finalment, l'article explica amb detall en quins punts les sentències del Suprem o del TSJCV anul·len l'ús preferent de la llengua.

Més informació: Ccma.cat

Exposició: 1714-2014 UNA LLENGUA CAP A LA LLIBERTAT - Realitat i vitalitat de la 
llengua catalana 

És una exposició promoguda per la FOLC, el comissari de la qual és Jordi Solé i Camardons, sociolingüista, bon coneixedor

de la situació actual de la llengua catalana. El disseny dels plafons a tot color és obra de Cèsar Amiguet.

L’exposició mostra en 20 plafons la realitat de la llengua amb els següents eixos temàtics: els territoris on es parla el 

català, la realitat desigual dels usos idiomàtics, la vitalitat i la història de la llengua catalana. Expressa la realitat tal 

com és, subratllant la vitalitat enorme de la llengua, malgrat els segles de persecució lingüística que ha hagut de suportar.

Els plafons són enrotllables i es poden transportar fàcilment. El contingut i la vistositat de l’exposició ha fet que ja 

s’hagi desplaçat per tots els territoris de llengua catalana des de la seva inauguració el 10 de novembre del 2008. Ha estat 

actualitzada recentment (setembre 2014).

Si voleu portar l'exposició al vostre municipi o a la vostra entitat, només cal que ens la demaneu. Per fer-ho, ens heu 

d'enviar un correu electrònic a info@folc.cat  
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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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