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14 d’agost 2021 / 1 
AG i Escola d’estiu 2021 

UN ALTRE ANY en FLUX TIBAT a l’APLEC 
 

  
 
S’ha acabat l’any amb l’habitual Escola d’estiu de 
l’APLEC; enguany va ser organitzada a Canet, 
gràcies al suport de la municipalitat que ens va 
posar a disposició les instal·lacions del Mas 
Roussillon (ex Mas Many) i de les Veles Roges. A la 
foto se veuen – una part – de mestres i membres 
de l’APLEC entre dues sessions estudioses. Les 
temàtiques treballades gràcies a les intervencions 
de l’equip pedagògic (formadors universitaris de 
l’IFCT i pedagogues de l’APLEC): lectura de paisatge 
i recursos naturals i geogràfics a l’Arboretum, 
Guillem de Cabestany a Castell Rosselló, els 
pescaires a l’Estany de Canet. L’assemblea general 
va (tornar a) posar en evidència la quantitat 
d’activitats i feines realitzades durant l’any per tot 
l’equip de l’APLEC, tant els elegits del consell 
directiu, com els permanents, com els 35 mestres 

de català a les escoles de tot el departament. I tot 
el que encara resta per fer...  
 
COM MÉS SIGUEM, MÉS FAREM 

Tot l’equip de l’APLEC s’hi compromet a fer el 
màxim del que hi ha encara davant nostre per 
assolir l’objectiu de l’associació: “desenvolupar – al 
màxim, hauríem de dir, de normalitzar” – 
l’ensenyament de i en català” perquè arribi a 
tothom. I per això com més siguem, més capacitat 
tindrem d’assolir els objetius. L’any ha sigut, un cop 
més, d’activitats en “flux tibat” (per reprendre una 
expressió sentida a l’AG). Les actuacions de l’APLEC 
toquen molts camps: contacte amb les altres 
llengües (FLAREP), intervencions a prop 
d’institucions i elegits (ministeri, CALR, DASEN), 
coordinació amb l’OPLC, programes 
d’ensenyament de català (Perpinyà, Alberes), 
edició de Mil Dimonis i del Correu de la UNESCO, 
elaboració de material pedagògic, planificació de 
cròniques a la premsa, concertació amb famílies i 
professors de primari i secundari... 
 
L’APLEC: PUNT DE TROBADA 

L’APLEC vol ser punt de trobada de totes aquestes 
persones que actuen, reflexionen i volen donar 
suport a l’ensenyament del català, a la difusió de la 
llengua. Podem augmentar la projecció i la 
presència de l’ensenyament del català en la 
societat; amb l’ajuda de cada professor, de cada 
membre que aporti la seua pedreta a l’edifici.   

 

DONA SUPORT A LA LLENGUA, FES-TE MEMBRE de L’APLEC : demana 
l’adhesió a aplec@aplec.cat (20 € l’any) 
Si vols rebre la Newsletter de l’APLEC en format paper, envia’ns la teua adreça postal. 
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La CRÒNICA DOMINICAL a L’INDÉPENDANT 
 

 
 

Les ACTIVITATS de l’APLEC 
 

  
 

- Comunicat de premsa / Rapport sur l’enseignement des langues régionales (2/8) 
- Comunicat de premsa / Débat a l’UCE sobre la llei Molac (4/8) 
- Reunió del president de l’APLEC amb el director de l’OPLC (10/8) 
- Edició del n°6 del Correu de la UNESCO (9-15/8) 
- Anàlisi del Rapport sur l’enseignement des langues régionales i publicació (al portal de l’APLEC www.aplec.cat) 

d’una síntesi comentada del document (11/8) 
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L’ACTUALITAT de la LLENGUA CATALANA a la premsa 
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La TRIBUNA 

EL RAPPORT SUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES, 
L’ANTICONSTITUCIONALITAT del CATALÀ i JEAN CASTEX 

Alà BAYLAC FERRER 

L’exercici encarregat als diputats Euzet i Kerlogot per Jean Castex era complicat o fins i tot impossible: 
fer proposicions de tipus jurídic que facin compatibles conceptes incompatibles... El Consell 
constitucional – i els poders públics francesos en general – declaren el caràcter exclusiu i excloent de 
la llengua francesa al si de la República (prohibint els accents com la í de Martí i l’ensenyament dit 
‘immersiu’). D’un altre costat la immersió lingüística és una pedagogia motivada pel perill imminent de 
desaparició d’una llengua B davant d’una llengua A dominant i “invasora” (reprenent la terminologia 
de la biodiversitat). Així els quebequesos, els anys 1950, per salvar el francès davant de l’anglès. La 
immersió se basa en l’ensenyament EN la llengua (en català a Arrels i la Bressola) i en la utilització de 
la llengua per COMUNICAR de manera ordinària dins la societat, a fora de la classe. Són precisament 
els dos principis que prohibeix el Consell constitucional...  

Els deures de vacances donats pel primer ministre consistien doncs a resoldre una equació 
impossible. Els dos diputats tenen el mèrit de tornar la còpia imaginant solucions. Imperfectes, 
evidentment. Suggereixen d’inscriure dins el “dret tou” (‘droit souple’), en forma d’instruccions i de 
circulars ministerials, una interpretació de la immersió que respecta les exigències constitucionals 
franceses: reforçar la presència del francès i eliminar la comunicació institucional que no és en francès. 
Precisament els objectius de la immersió... I això sense cap garantia – ho diuen els dos missionats – 
que els tribunals ho jutgin suficient i conforme a la interpretació de l’article 2 de la Constitució. 

De tota manera, el Raport té com a mèrit – de fet el mèrit és del Jean Castex que l’ha comandat 
– d’obrir el debat al més alt nivell sobre la reconeixença de la igualtat lingüística i dels drets lingüístics 
a la República francesa. El problema el té l’Estat, més que les escoles. Ara bé, el Rapport no posa pas 
prou en evidència la prioritat: la generalització de l’ensenyament bilingüe públic, sol susceptible de 
salvar la transmissió del català a gran escala entre les joves generacions, i la resolució dels múltiples 
“disfuncionaments” (siguem púdics...) que entrebanquen dia rere dia, any rere any, l’ensenyament del 
català a les escoles, als col·legis, als liceus, a la universitat... [Anàlisi més completa al portal de l’APLEC: 
www.aplec.cat.]  

Ets professor·a d’escola o de català al secundari, ets pare o mare d’alumne, ets estudiant, o simplement t’interessa, 
t’apassiona la llengua catalana. Doncs tu també envia’ns la teua reflexió, comentari, proposta, anàlisi sobre el català o el 
seu ensenyament a info@aplec.cat. 


