Taula rodona "Per la reciprocitat plena i pel consell audiovisual català"

22.05.2017

Des de la FOLC hem organitzat, dia 25 de maig a Barcelona, una taula rodona que du per títol "
PER LA RECIPROCITAT PLENA I PEL CONSELL AUDIOVISUAL DE L'ESPAI DE
COMUNICACIÓ EN CATALÀ.
Es planteja revisar la situació actual de l'espai de comunicació en català i veure quins són els
reptes immediats més urgents per avançar en aquest tema. Hem convidat a participar-hi a
alguns dels responsables dels mitjans de comunicació públics. L’acte es farà a les
19:30h
al Col·legi de Periodistes de Catalunya, a la Rambla de Catalunya, núm.10 de Barcelona.
Aquesta taula reunirà personalitats del món dels mitjans de comunicació de diferents parts del
territori:

Brauli Duart, conseller del Consell de Govern de la CCMA del Principat de Catalunya

Rafael Xambó, professor de Sociologia i conseller de la CVMC del País Valencià

Andreu Manresa, director general de radio televisió pública IB3 del Govern de les Illes Balears

Josep Puigbert, director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà de Catalunya Nord

Josep Gifreu, periodista, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, presentarà el
Consell Audiovisual de l’Espai de Comunicació en català i moderarà la taula.

Presentació de l’acte a càrrec de M. Antònia Font (Presidenta de la FOLC)

La FOLC fa dotze anys que es va constituir i treballa per la llengua arreu dels Països Catalans.
Va ser creada per tal de respondre a la necessitat de coordinació d’organitzacions i accions
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relacionades amb la llengua catalana. L’extensió de l’ús social de la llengua catalana així com
la seva unitat són uns dels objectius de la nostra entitat. Formen part activa de la FOLC els
sindicats STEI Intersindical, la Intersindical Valenciana, USTEC-STEs, Amics de la Bressola,
Escola Valenciana, Assemblea de Mestres i professors en català Illes Balears...
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