
Newsletter Inform’APLEC 2021-2 

 

www.aplec.cat  

1 

Inform’APLEC 
NEWSLETTER de l’ASSOCIACIÓ PER A L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ de CATALUNYA NORD 

 

21 d’agost 2021 / 2 

El Correu de la UNESCO en català 

Editat per IFCT, APLEC i OPLC i distribuït als profs de català 
 

  
 

La revista de l’UNESCO (l’Organització de les 
Nacions Unides per a l’educació, la ciència i la 
cultura – United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization en anglès) havia sortit en 
català del 1978 al 2001. A iniciativa de l’IFCT i amb 
el suport de l’APLEC i de l’OPLC, i conjuntament 
amb l’associació UNESCO d’Igualada (i la 
Generalitat), la Comissió nacional andorrana per a 
la UNESCO (i el Govern d’Andorra), vam reprendre 
l’edició en català de la prestigiosa revista. El català 
així forma part de les 10 llengües en les quals se 
difon arreu del món (amb anglès, francès, rus, 
xinès, àrab, espanyol, portuguès, esperanto i 
coreà). Imprès el primer número el març de 2020, 
ja n’estem al sisè que sortirà aquest setembre 
sobre la temàtica de la biodiversitat. Les altres 
qüestions abordades sempre tenen relació amb 
l’actualitat i problemàtiques internacionals, i són 
tractades per grans especialistes d’arreu del món.  
 
 

També l’edició catalana inclou unes pàgines 
pròpies d’autors nostres. 

DIFUSIÓ ALS PROFESSORS DE CATALÀ I 
BIBLIOTEQUES 

Les temàtiques ja abordades per la revista 
trimestral són: el mèdia radiofònic, la paraula de 
les dones, la protecció dels bens culturals, els 
oceans, la joventut. A més de ser accessibles 
gratuïtament en format PDF al web de la UNESCO 
(https://fr.unesco.org/courier), la revista és 
distribuïda als professors de català de Catalunya 
Nord i també a les biblioteques de la xarxa 
departamental, gràcies al finançament de l’OPLC). 
D’aquesta manera es vol posar a disposició 
d’ensenyants i alumnes dels col·legis i liceus un 
suport de qualitat, actual i universal en català. 
Cada trimestre l’APLEC fa arribar el número del 
Correu de la UNESCO a cadascun dels més de 50 
professors de secundari (qui no el tingui encara, 
que se posi en contacte amb el secretariat – 
info@aplec.cat).  
 
UNESCO, LLENGUA i PRESTIGI 

Col·laborant amb la UNESCO, esperem participar, 
des d’un enfocament català, a l’afany de 
l’organització internacional per difondre i 
consolidar els ideals de cultura, ciència i educació 
(ben necessaris en aquest començament e sele 21), 
tot reforçant el prestigi de la llengua catalana, 
indispensable per la seua dinàmica de 
normalització.  

 

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. 

http://www.aplec.cat/
https://fr.unesco.org/courier
mailto:info@aplec.cat
mailto:aplec@aplec.cat
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La CRÒNICA DOMINICAL a L’INDÉPENDANT 
 

 
 

Les ACTIVITATS de l’APLEC 
 

  

- Edició i difusió de la newsletter Inform’APLEC (12-14/8) 
- Entrevista a Ràdio Arrels pel debat de la llei Molac (17/8) 
- Participació al debat a l’UCE sobre la llei Molac (17/8) 
- Curs d’E. Lafforgue sobre Un Tal a Coneixença de Catalunya Nord (UCE - 17/8) 
- Reunió del president de l’APLEC amb el diputat C. Euzet (17/8) 
- Difusió dels articles sobre català per mail i xarxes socials (16-23/8) 
- Correu per demanda de curs de català a Òpol (18/8) 

 

http://www.aplec.cat/
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L’ACTUALITAT de la LLENGUA CATALANA a la premsa 

 
 

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. 
   

http://www.aplec.cat/
mailto:info@aplec.cat
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La Croix du Midi – 13/8/2021 

  
 
 

La TRIBUNA 

ESTAT DE LA LLENGUA CATALANA, CONEIXENÇA, ÚS, ENSENYAMENT 

Alà BAYLAC FERRER 

53a Universitat Catalana d’Estiu, punt sobre l’estat del català dintre del curs de Coneixement de 
Catalunya Nord: on n’estem, entrebancs i problemes, dinàmiques, progressos i perspectives.  

A mesura que estudiem més acuradament, des d’un enfocament sociolingüístic, les situacions 
de les llengües minoritzades, més apareixen evidències de l’estat de la llengua a Catalunya Nord, i línies 
prioritàries d’actuació per tal d’inscriure el català en una dinàmica de salvament i de recuperació. 

La primera dificultat – gros eufemisme – és el marc ideològic i jurídic francès que segueix amb 
la seua política de segregació lingüística descarada. I també la manca d’autonomia (centralisme, 
jacobinisme…), l’absència d’un estat protector (menester d’una República catalana sobirana), la 
transfusió demogràfica (immigració del nord de França)… 

Un cop dit això, les xifres de les enquestes, mostren que: encara queda una proporció no 
negligible de població que sap català a Catalunya Nord (el 35% sap parlar, el 61% comprèn), que hi ha 
una imatge positiva i globalment favorable al català (opinió, intitucions, pares d’alumnes), PERÒ, que 
la situació sociolingüística és prou degradada (minorització intensa i permanent) perquè no se tornin 
a activar els mecanismes de transmissió « natural » del català a les joves generacions, ni d’ús en la vida 
quotidiana. Els percentatges d’ús diari i d’intercanvis en català són propers a 0.   

L’ús del català dins la societat és un tema complex i lligat tant a les polítiques públiques com 
a la determinació individual i la consciència de país. La qüestió és lluny de ser resolta a Catalunya Nord ; 
també a la resta dels Països Catalans, que farien bé de treballar plegats entre les institucions. 

Ara bé, hi ha una qüestió cabdal, prèvia fins i tot (o al menys simultània) a la de l’ús: és el 
coneixement i la competència a comprendre i parlar. I la solució ja la coneixem i la tenim a disposició: 
l’escola. El panorama de l’ensenyament del català a Catalunya Nord és encara massa pobre: un 9% 
d’ensenyament EN català, un 20% d’iniciació. Les famílies són amplament favorables al bilingüisme; és 
indispensable que – com al País Basc – se prioritzi la generalització de les classes bilingües al públic, 
sola garantia de transmissió a les noves generacions. Com no sembla possible de comptar sobre l’Estat 
per aquesta tasca, és indispensable que els poders públics locals (municipis, departament, regió) amb 
l’OPLC posin en plaça l’extensió de l’ensenyament bilingüe a tot Catalunya Nord. Hi treballarà en 2022 
l’Oficina pública: la signatura d’una Convenció per al desenvolupament de l’ensenyament del català. 


