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La FOLC es reuneix amb el govern valencià i À Punt per la reciprocitat 
 
Estem al final de la campanya de la FOLC 2020 per la reciprocitat plena i l'espai de comunicació en català, i tal com havíem 

programat, hem començat a posar-nos en contacte amb les corporacions i governs de les illes, el País Valencià i Catalunya, amb 
la finalitat que es compleixin el compromisos amb la reciprocitat que van tenir lloc, entre els governs català i balear, el 2009 i, 
entre els governs valencià i català el 2016. 

 
El passat 5 de novembre, una delegació de la FOLC integrada per Vicent Maurí (Intersindical Valenciana) David Belda (Escola 
Valenciana) juntament amb el coordinador tècnic de la campanya per la plena 
reciprocitat i l'espai de comunicació en català, Daniel Condeminas, es va reunir a la 

seu d'À Punt amb el seu director, Alfred Costa, el President del consell rector de la 
CVMC, Enrique Soriano, i la Secretària Autonòmica de Prospectiva i Comunicació de 
la Generalitat Valenciana, Beatriz Gallardo. 
 
La reunió serví per presentar els objectius de la campanya als màxims responsables 
de la ràdio i la televisió públiques valencianes i l'alt càrrec del govern valencià, tot 
analitzant el present i futur de les col·laboracions entre les corporacions audiovisuals 

catalana, balear i valenciana, així com les perspectives de poder posar en marxa la 
reciprocitat televisiva pendent entre el País Valencià i els altres dos territoris. Uns i 
altres varen acordar tornar a celebrar una segona reunió a primers de l'any vinent per 

continuar treballant els temes tractats a la trobada. 
 
 

La FOLC inicia una ronda de trobades amb les organitzacions polítiques valencianes, balears i catalanes sobre les 
properes reformes legislatives en matèria audiovisual 
 
La vicepresidenta de la FOLC Blanca Serra, acompanyada de Daniel Condeminas, ha començat a reunir-se amb organitzacions 
polítiques de l'arc parlamentari català en relació a la futura reforma de les legislacions autonòmiques i estatal en l'àmbit de 
l'audiovisual. Aquest mes de novembre, la FOLC ja s'ha reunit amb JxCAT, ERC i el PSC. A més de la resta de formacions pendents, 
la FOLC també celebrarà una trobada amb la presidència del Consell Audiovisual de Catalunya.  

 
En aquest context, ja s'ha publicat l'avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual espanyola (transposició de 
l'esmentada Directiva europea), que per ara, no incorpora cap millora favorable a la llengua catalana. Per això s'hi hauran de 
presentar esmenes en el tràmit parlamentari. A més, la FOLC ha presentar al·legacions a la consulta pública a l'avantprojecte de 
llei. 

 
Aquests darrers mesos hem intensificat la difusió en persones i empreses del sector audiovisual (el sector més implicat) i en el 

sector acadèmic, que, com a opinió qualificada, pot influir positivament en els organismes de decisió. Entre la propaganda, volem 
destacar el recent article publicat el 16 de novembre, a El Punt Avui «Volem compartir i créixer, ara: reciprocitat!» signat per 
Blanca Serra i Puig i Rafel Castellanos i Llorenç, membres del Secretariat de la FOLC. 
 
S'han completat els vídeos individuals previstos per al 2020. Podeu accedir a tots els vídeos de la campanya a través del canal 
youtube de la FOLC. 

 
També volem esmentar algunes de les darreres adhesions al Manifest de la campanya: del sector audiovisual, Manuel Molins 
Casaña, dramaturg, i del sector acadèmic, Antoni Llabrés Fuster, professor universitari. 
 
 
NOVA EXPOSICIÓ NO PRESENCIAL 
 

Davant les dificultats de difusió de l'exposició presencial de la FOLC a causa de  la persistència de la COVID-19, us presentem 
una versió no presencial que hem estructurat de la manera següent: 
Contindrà 12 imatges (plafons de l'exposició presencial) que s'enviaran per correu electrònic a l'entitat o institució que ens demani 
l'exposició. Les imatges es podran reenviar a les persones que estiguin interessades en l'exposició no presencial (usuaris) amb 
l'única condició d'advertir-los que no n'alterin el contingut original si en volen fer divulgació. 
També s'ha previst oferir més informació als usuaris de l'exposició no presencial amb la possibilitat de fer preguntes relacionades 
amb l'exposició. 

Més detalls de l'exposició aquí. 
 

 

http://folc.cat/component/content/article/3342-2020-12-03-12-35-02
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1879995-volem-compartir-i-creixer-ara-reciprocitat.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAWwSbwDJwbZeTrgeF7a42tdQy5gV4IU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAWwSbwDJwbZeTrgeF7a42tdQy5gV4IU
https://ca.wikipedia.org/wiki/Manuel_Molins_i_Casa%C3%B1a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Manuel_Molins_i_Casa%C3%B1a
https://www.arabalears.cat/firmes/toni_llabres_fuster/
http://folc.cat/component/content/article/3339-2020-11-05-12-11-51


 
  Notícies de les entitats 
 

 
PREMI LLENGUA NACIONAL 2020 

 
El passat 18 de novembre va tenir lloc el lliurament del III Premi Llengua Nacional, corresponent a l’edició del 2020. 
L’objectiu és premiar empreses i emprenedors que mostrin un ferm compromís amb el català i contribueixin a l’extensió de l’ús i 
del bon ús de la llengua. Abel Carretero, president de l’entitat, fou l’encarregat de dirigir l'acte, tot moderant les diverses 

intervencions. 
 
 
El guanyador fou el diari digital VIA Empresa, del qual es va remarcar la funció divulgativa del 
llenguatge econòmic en català, la secció «El català a l’empresa», que es fa en col·laboració amb el 
TERMCAT, i la visió global que té i representa dels Països Catalans. El premi per al guanyador és un 

xec per un valor de 2.000 €, així com un trofeu commemoratiu elaborat per l’empresa Art Innova. 
El jurat també va  atorgar una menció especial a la llibreria mallorquina Quart Creixent. Se’n destacà 
la difusió de la literatura catalana i en català durant gairebé quatre dècades, a la ciutat de Palma. 
L’acte va acabar amb unes paraules de la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa. 
Podeu veure l’acte al youtube de Llengua Nacional.  

  
 

Més informació: Llenguanacional.cat  
 
 
 
 

AGENDA DEL CORRELLENGUA DE LA CAL 
 

De l'1 al 10 de desembre. Corbera de Llobregat (Baix Llobregat). Organitza: Ajuntament de Corbera de Llobregat. 
11 de desembre. Matadepera (Vallès Occidental). Comissió organitzadora del Correllengua. 
 
Més informació: Cal.cat   
 
PREMI SAMBORI 2021 AL BAIX LLOBREGAT 

 
En aquesta nova edició volem comptar amb la col·laboració de tots els socis i simpatitzants per aconseguir uns premis més 
participatius. 

Una vegada més, engeguem al Baix Llobregat una nova edició del premi Sambori 
Òmnium de narrativa escolar. Un premi dirigit a alumnes de primària, 
secundària, batxillerat i cicles formatius d’escoles i instituts d’arreu del país, que 
vol fomentar la creació de textos i l’adquisició d’hàbits de lectura i escriptura en 
català així com ser un reconeixement col·lectiu i públic, tant als joves escriptors 
com a tota la comunitat educativa que ho fa possible. 

Data límit de participació: 12 de febrer del 2021. 

 

Més informació: Omnium.cat 
 
 

ABSÈNCIA DEL VALENCIÀ EN ELS ACORDS SOCIALS D’ALCEM-NOS 

 
El Tempir denuncia que el valencià no és present en els acords Alcem-nos per a la recuperació econòmica i social del País 
Valencià en aquesta situació de pandèmia. Els acords són promoguts per la Generalitat Valenciana. 
El Tempir entén que hi hauria de ser present, que s’ha desaprofitat una nova oportunitat i explica el perquè en 8 punts. 

Recordem que ELEN (European Language Equality Network/Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística) va donar suport a la crida 

del Consell d'Europa i l'Alt Comissionat per a les Minories Nacionals de l'OSCE per assegurar que els Estats informessin en les 
seves llengües cooficials, regionals, indígenes, en perill o minoritàries durant la crisi del coronavirus. (Notícia en el butlletí núm. 
142 de la FOLC, juny 2020). 
Presentació per Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana dels acords Alcem-nos, el 22 de juliol del 2020. 
 
Més informació: Youtube.com   

 
L'OCB CELEBRA QUE EL GOVERN HAGI RECOLLIT LA SEVA PROPOSTA DE CREACIÓ DE L'OBSERVATORI DE LA 

CULTURA  
 
Es tracta de propostes incloses en el document lliurat per l'OCB (Obra Cultural Balear) a Parlament de les Illes Balears el 29 
de juny del 2020: Proposta de mesures urgents per a l’impuls de l’activitat econòmica, en el context d'unes noves polítiques que 
situïn les persones al centre, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 i un compromís del Pla de Cultura de 

les Illes Balears.  
És per aquest motiu que l'OCB també ha rebut amb molta esperança la declaració del Govern de la Cultura com a bé essencial 
per a la societat.  
 
Més informació: Ocb.cat  
 

https://www.viaempresa.cat/
https://www.quartcreixent.cat/
https://www.quartcreixent.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=C9RwDgY7nfQ&feature=youtu.be
https://llenguanacional.cat/el-diari-economic-digital-via-empresa-sendu-el-iii-premi-llengua-nacional/
http://www.cal.cat/projecte/correllengua/#onesfa
https://www.omnium.cat/ca/ajudans-a-fer-creixer-el-premi-sambori-2021-al-baix-llobregat/
http://eltempir.cat/el-tempir-denuncia-labencia-del-valencia-en-els-acords-socials-dalcem-nos/
https://blocs.mesvilaweb.cat/wp-content/uploads/sites/2155/2020/03/butlleti142.pdf
https://blocs.mesvilaweb.cat/wp-content/uploads/sites/2155/2020/03/butlleti142.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3ehzh2w9EqU
http://www.ocb.cat/index.php?not=63&ini=0


 
STEPV VALORA POSITIVAMENT L'ESMENA QUE BLINDA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 
 
STEPV (Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià) considera que l’esmena aprovada 
per la Comissió d’Educació del Congrés, a proposta d’Esquerra Republicana, permet la implantació de programes lingüístics 
on el valencià siga la llengua vehicular, fet que suposa un clar avanç per garantir la competència i la capacitat de l’alumnat 

valencià en les dues llengües oficials - valencià i castellà – i en el procés d’igualtat lingüística.  
L'enllaç inclou el text de l'esmena. 
 
 

 

  Campanyes, accions, drets lingüístics  
 

 
 
ANY BADIA I MARGARIT 

 

31.12.2020. Exposició virtual de la UAB “Antoni M. Badia i Margarit, el lingüista 
optimista”. 
Comissari de l’exposició: David Paloma, lingüista. 

31.12.2020. Exposició virtual de la Universitat de Barcelona  “Badia i Margarit, 100 
anys”. Amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

 
Més informació: Llengua.gencat.cat i Article del filòleg Artur Quintana publicat al Diario de Teruel:  “Centenari d'Antoni M. 
Badia i Margarit”. 
 
 
ACORD JUVENIL PER LA LLENGUA CATALANA 

 
Avui s’estima que la llengua catalana la parlen al voltant de 10 milions de 
persones, i està present a un total de 4 estats: als territoris de la Catalunya Nord, 
Andorra, Catalunya, la Franja de Ponent, el País Valencià, la comarca murciana 

del Carxe, les illes Balears i Pitiüses, i la ciutat sarda de l’Alguer. Amb la seva 
diversitat dialectal, és l’ànima dels nostres pobles, signe d’una identitat col·lectiva 
pròpia i diferenciada, un nexe d’unió entre la ciutadania d’arreu del territori, l’eix 

vertebrador d’allò que ens fa ser poble i fa realitat avui en dia els Països Catalans.  
La llengua té un context desigual i únic en cada territori, així i tot, la lluita per la 
preservació i contra el retrocés és compartida. Són molts els indicadors que 
evidencien la reducció progressiva de parlants, és per això que les entitats juvenils 
dels diferents territoris de parla catalana, en un exercici de maduresa i compromís, 
firmen plegades el present acord que reivindica el següent:  
 

Llengua d’acollida, arrelament i cohesió social 
Als Països Catalans volem acollir, i ho volem fer plenament en català. Arreu dels Països Catalans hi ha diversos idiomes que 

conviuen amb oficialitat i cooficialitat, però es parlen centenars de llengües més, per això volem que el català sigui un punt de 

trobada i el canal d’interacció entre totes aquestes, el nexe d’unió enmig de la pluralitat que actuï com un element de cohesió 

social i contribueixi al desenvolupament de societats sanes i diverses però amb consciència col·lectiva. Volem comunitats veïnals, 

culturals i socials robustes que enriqueixin i enforteixin la societat, així com que la facin més crítica, i el català és un element 

imprescindible, una via d’entrada a la participació activa de la vida pública: com més coneixement lingüístic més implicació social. 

En aquest sentit cal destacar el paper de les aules d’acollida en l’àmbit escolar.  

 

A les aules, en Català 

Per la preservació d’una llengua és imprescindible la seva presencia en l’àmbit educatiu. L’ensenyament del Català és un dret 

nacional que tota la ciutadania dels Països Catalans ha de tenir garantit. Cal que les institucions, els centres educatius i les 

universitats adoptin mesures per garantir i fomentar l’ús del Català en docència i recerca, així com en la redacció de treballs de 

fi de grau i la traducció de bibliografía existent per afavorir la investigación, la recerca i el coneixement. 

 

Denunciem les agressions lingüístiques 

La llengua catalana, al llarg de la seva historia, ha passat per situacions de prohibició, reconeixement, normalització i substitució 

lingüística per part dels diferents Estats. És en aquest conflicte per la dominació dels Països Catalans que es produeixen 

nombrosos atacs de desprestigi i la utilització interessada del Català per trencar la societat. Cal denunciar i combatre aquests 

discursos d’odi i les vulneracions dels drets Lingüístics per part dels estats espanyol, francés i italià i la complicitat de la Unió 

Europea al no reconèixer-ne l’oficialitat. 

 

Treballem des de les institucions 

Les institucions pròpies tenen un paper fonamental en la promoció i defensa de la llengua catalana. Des de les dues Generalitats, 

el Govern de les Illes, el Govern d’Aragó, el Consell Departamental, els Consells Insulars, els Consells Comarcals, les 

Mancomunitats i els Ajuntaments, s’han d’impulsar polítiques publiques de suport i promoció de la llengua, així com l’existència 

 

https://stepv.intersindical.org/noticies/article/stepv_valora_positivament_lesmena_que_blinda_la_immersio_lingueistica
https://llengua.gencat.cat/ca/any-badia-i-margarit/agenda/
https://finestro.wordpress.com/2020/11/01/centenari-dantoni-m-badia-i-margarit/


 

de mitjans de comunicació públics. És la manera de garantir tots els drets de la ciutadania, millorar la cohesió social i preservar 

la diversitat lingüística dels Països Catalans. 

 

Encoratgem la societat 

Les mesures que es puguin impulsar des de les institucions han d’anar acompanyades de la conscienciació de la societat vers l’ús 

del Català, reconeixent-la com a llengua de ple dret i no de segona, espolsant els complexos Lingüístics i enfortint la consciencia 

col·lectiva. Als moviments socials, als centres de treball, a l’oci, a les xarxes socials: no canviem de llengua, fem-ho en Català! 

L'acord juvenil per la llengua catalana és una fita històrica sense precedents que agrupa 15 organitzacions juvenils d'arreu 
dels Països Catalans. 

 
Més informació: Joventrepublica.cat  
 
RESSUSCITAR EL CATALÀ A CATALUNYA NORD per Alà Baylac Ferrer 

 
Com ho tenim i què cal fer? I sobretot “Què cal dir?” Un altre repte cabdal de l’equació. El discurs cap a la societat, en les 
dinàmiques sociolingüístiques, és un dels factors clau. Com ser eficaç en la resurrecció-replantació-normalització… sense infondre 

pessimisme i desmoralització? L’exercici és delicat. Veiam.  
A Catalunya Nord, el català és en un estat de clar perill i de recul: tot i el 61% de més de catorze anys que l’entén i el 35% que 
el sap parlar, un 1% o 2% el fa servir diàriament. Excepte quan, passada la frontera cap al sud, el 34% torna a fer servir el 

català. La llengua es troba en fase d’avançament cap al precipici –i pot durant anys i decennis. 
Però la punta de l’iceberg nord-català té la “reserva”, el recurs (el jòquer enganyós?) del sud de la ratlla a la Catalunya autònoma 
i a la resta dels Països Catalans. Si pensàvem que no hi havia res més a fer, ens resoldríem a dedicar-nos a altres causes o 
migraríem cap al sud. L’esperança de revertir la situació porta a enunciar factors essencials per “ressuscitar” el català (no és pas 

encara del tot difunt o enterrat): consciència identitària, marc legal – seguretat lingüística, ensenyament generalitzat. Aquests 
són els indispensables.  
És possible d’aconseguir-los a l’estat francès? Complicat, i la batalla és diària i permanent. “Complicat” significa que és possible. 
Hi ha signes positius enmig de la dificultat de la situació: es posa en marxa enguany una Oficina Pública de la Llengua Catalana 
amb vista a impulsar una política lingüística amb les institucions, el sentiment identitari català encara és viu, l’opinió favorable a 
l’ensenyament del català és molt majoritària… Queda la qüestió del milió: el futur de la llengua –la transmissió i permanència de 
l’ús– depèn de tu. De cadascun de nosaltres. És responsabilitat i decisió personal i individual.  

És urgent doncs prendre totes les mesures i disposicions (polítiques, jurídiques, administratives, comunicacionals) per garantir 
el dret individual a emprar el català, afavorir contextos, situacions (nínxols a Catalunya Nord?) de comunicació on es pot fer 
servir el català, i sobretot convèncer el màxim de nord-catalans que tenen a les seues mans de restablir la transmissió 

intergeneracional. Parlar català als seus nins no “serveix” de res en particular; simplement permet de SER català, per a qui vol. 
És la importància de ser “catalanocreient” més que “catalanoparlant”. 
 

Més informació: Vilaweb.cat 
 
COMUNICAT SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LOMLOE - USTEC-STES (IAC) (20/11/20) 

 
Ahir, 19 de novembre, es va votar al Congrés de Diputats la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificació de la LOE) la que serà l’enèsima 
llei d’educació aprovada en els darrers anys. Com ja han explicat els seus responsables polítics, la finalitat d’aquesta llei ha 
consistit a derogar la LOMCE, promulgada durant l’etapa del ministre Wert, que va comptar amb el rebuig unànime de la comunitat 
educativa catalana i el d’USTEC·STEs (IAC). La LOMLOE, tal com explica el propi enunciat, prova de restaurar la LOE de 2007 

que ja va ser derogada durant l’etapa de govern del PP, tot incloent-ne alguns retocs menors. 
És obvi que els vaivens legislatius que comporta l’aprovació de lleis i contralleis d’educació responen a uns enfrontaments 

partidistes i batalles culturals a nivell espanyol que demostra la distància entre la realitat escolar i l’ús que la classe política fa de 

l’educació. Entenem que la llei que avui es presenta a les cambres espanyoles ja ve viciada d’origen, perquè en cap cas respon 

a les necessitats de la comunitat educativa, ni ha estat elaborada en base a debats entre professionals, famílies o estudiants, ni 

tan sols respon a la necessitat de proposar solucions a problemes reals, sinó que més aviat està contemplada com a munició 

electoral. En qualsevol cas, el terme que descriu l’estat d’ànim dels treballadors i treballadores de l’educació és el de decepció. 

La LOMLOE, almenys en el seu redactat actual decep perquè: 

No acaba amb la segregació educativa. No contempla mecanismes reals i eficaços per combatre la concentració de 

determinats grups socials en uns centres o en uns altres. No contempla la desaparició dels concerts educatius o de 

pràctiques socialment discriminatòries. 

No elimina els concerts educatius, o el que és el mateix, les administracions podran continuar finançant amb diners 

públics negocis privats que, en la seva majoria existeixen per preservar centres “lliures de diversitat” i amb “capital 

social”, i promoure la separació de les classes mitjanes autòctones d’una societat desigual. 

No acaba amb la precarietat dels professionals. Malgrat que la norma explica que s’arbitrarà un sistema d’accés de la 

professió docent (fet que ja s’ha enunciat altres vegades) no entra a resoldre el greu problema que més d’un 40% de les 

plantilles actuals estan cobertes per contractes temporals. La llei podia haver contemplat la solució de fer un concurs de 

mèrits per regularitzar milers d’interins. No ho ha fet. 

No soluciona la discriminació laboral del professorat del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional, titulats de 

FP2 i GS. Amb la nova llei milers de professors interins d'FP es quedaran sense feina, alguns amb dècades de serveis 

prestats a l'administració Pública. Ens trobem davant el major ERO dels darrers anys. 

No dota el sistema de recursos suficients. No es preveu un percentatge d’inversió del 6% del PIB, tal com demana l’OCDE 

(a la LEC catalana sí, encara que mai no s’ha aplicat). 

No fa una defensa valenta del laïcisme. La religió, en tant que doctrina, no desapareix de l’oferta dels centres públics. 

...continuar llegint 

https://joventrepublica.cat/actualitat/noticies_detall/acord-juvenil-per-la-llengua-catalana/9580
https://www.vilaweb.cat/noticies/ressuscitar-el-catala-a-catalunya-nord/
https://www.sindicat.net/e/977/


 
OFICINA PÚBLICA DE LA LLENGUA CATALANA: EL PRIMER ORGANISME PÚBLIC DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA A FAVOR 
DEL CATALÀ A L’ESTAT FRANCÈS per Alà Baylac Ferrer 

 
L’any 2020 marca en matèria de llengua —catalana— a Catalunya Nord un tombant 
històric: per primera vegada les institucions han acordat de posar en marxa un organisme 

públic de política lingüística, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana (Office Public de la 
Langue Catalane, en francès) o OPLC. L’àrea catalanòfona del nord de la frontera era una 

de les poques regions amb llengua “regional” que encara no tenia oficina pública de la 
llengua; ja existien un Office Public de la Langue Bretonne (Ofis Publik ar Brezhoneg), un 

Office Public de la Langue Basque (Euskararen Erakunde Publikoa), un Office Public de la Langue Occitane (Ofici Public de la 
Lenga Occitana), un Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle (Elsassisches Sprochàmt), i un Office de la 
Langue Créole de la Réunion (Lofis la Lang Kréol La Rényon). Continueu llegint. 

 
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  
 

Amb el suport de: 

 

      

 

 

https://eapc-rld.blog.gencat.cat/2020/11/12/oficina-publica-de-la-llengua-catalana-el-primer-organisme-public-de-politica-linguistica-a-favor-del-catala-a-lestat-frances-ala-baylac-ferrer/
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