LA FOLC REFORÇA EL SEU TREBALL PER A LA DIGNIFICACIÓ DE LA NOSTRA LLENGUA I CULTURA

16.09.2014

La FOLC denuncia els atacs a la llengua catalana en tots els territoris i continuarà treballant per
a la normalització del català en els diferents àmbits socials en el nou escenari post 9N a
Catalunya.

En el començament del curs i davant la greu situació de la llengua catalana a l'ensenyament
sobretot a les Illes Balears i al País Valencià, però també a Catalunya, l'assemblea de la FOLC
reunida a Barcelona avui 13 de setembre denuncia els fets i fa públic un informe on s'explica
la situació en cada un del tres territoris i com s'ha organitzat el moviment en defensa d'un
ensenyament públic, de qualitat i en català i en contra de la Llei Wert.
Els fets ens han demostrat que la política lingüística del Partit Popular s'ha definit sempre per
intentar limitar els drets lingüístics dels catalanoparlants, amb l'objectiu d'arraconar la llengua
catalana fins a fer-la innecessària socialment, incomplint la mateixa Constitució espanyola,
que estableix que les diferents modalitats lingüístiques presents a l'Estat espanyol seran
objecte d'especial respecte i protecció.
El PP ha impedit que el català fos oficial a les institucions europees i que fos oficial al Congrés
o al Senat espanyols, però la discriminació lingüística, la vulneració dels drets lingüístics dels
catalanoparlants -un dels drets democràtics bàsics- s'estén a molts altres camps com ho
demostren la situació minoritzada del català al cinema, als mitjans de comunicació i als jutjats,
les vexacions per part de funcionaris de l'Estat i especialment la policia i la guàrdia civil, que
exigeixen amb amenaces l'ús del castellà, comportaments il·legals que habitualment queden
impunes, etc., res que s'assembli a una actitud de respecte i protecció. En realitat és una
actitud totalment discriminatòria, que respon a un pensament uniformista i refractari a la
diferència.

La FOLC continuarà treballant per la normalització del català en els diferents àmbits socials a
partir del nou escenari que es crearà després del 9N a Catalunya i, ara, en l'inici del curs
escolar denuncia especialment la política lingüística discriminatòria envers la llengua catalana
a tots els territoris de parla catalana (també a la Franja i a la Catalunya Nord) que s'ha
intensificat aquests darrers anys en el camp de l'ensenyament i dels mitjans de comunicació
en català, on la nostra llengua havia anat recuperant una certa normalitat, i molt probablement
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per aquesta raó.
En el camp de l'ensenyament la FOLC denúncia l'atac sistemàtic a l'escola catalana i l'intent
de desfeta de l'ensenyament públic en català als nostres territoris (especialment al País
Valencià i a les Illes) i ha elaborat un informe que difondrà a partir d'avui sobre la situació del
català en aquest àmbit a les Illes Balears, al País Valencià i a Catalunya.
ASSEMBLEA DE LA FOLC
13 de setembre del 2014
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