
I Setmana per la Llengua
als Països Catalans



Aquest any, des de la FOLC,  per primera vegada,

volem organitzar una setmana per la llengua als

Països Catalans.

Què vol dir això? Doncs que durant aquella setmana,

a través de les entitats de la FOLC, es duran a terme

actes per la llengua arreu dels Països Catalans.

La setmana escollida és la de Sant Jordi (del 17 al

27 d’abril), per l'evident conntotació que té aquesta

setmana per tots nosaltres.

Bon Sant Jordi,

bona Setmana per la Llengua!



17 d’abril

Obra Cultural Balear  + Associació per a la
recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca

Música per a l’exili. Concert en homenatge a tots els
que van patir la pèrdua i el sentiment d’estrangeria lluny
de la seva terra.

El concert reuneix importants músics de diferents
territoris. Música que ens parla de la tragèdia de l’exili,
però també de solidaritat i esperança.

22h Auditòrium de Palma

FOLC + CAL

Exposició de la FOLC Realitat i vitalitat de la llengua
catalana

19h Espai Jove c/ Gran de Gràcia 190-192 [Barcelona]

Associació de Joves Escriptors de Llengua Catalana
(AJELC) + El Demà + FOLC

Presentació de l Premi Ce trencada de narrativa breu
en català

19h Centre Comarcal Lleidatà. Gran Via de les Corts
Catalanes, 592 [Barcelona]



18 d’abril

Òmnium Cultural Baix Camp

Inauguració de la nova seu d’Òmnium Cultural a Reus

12h c/ Carnisseries velles, 2, 1r-2a [Reus]

Obra Cultural Balear + Associació per a la recuperació
d Obra Cultural Balear

Xerrada "Informe de les fosses de la guerra civil de
Porreres i Calvià presentades a l'Audiència Nacional
en la causa 53/2008 per l'exhumació judicial", a càrrec
dels seus autors, Tomeu Garí i Manel Suárez, secretari
i vicepresident de Memòria de Mallorca.

18.30h Can Alcover-Espai de Cultura

Conferència "El jutge d'instrucció i les diligencies
en investigacions de desapareguts de la guerra civil",
a càrrec de la jutgessa d'instrucció de primera instancia
destinada a Barcelona, Amaya Olivas.

20h Can Alcover-Espai de Cultura

Espai País Valencià

Concert de la Gira’09 amb Orxata Sound System,
Arthur Caravan i Rapsodes. Entrada gratuïta.

21h Pl. del Poble Romaní [Gràcia-Barcelona]



19 d’abril

Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris
http://www.alcanar.com/entitats/cel/

Presentació de la revista beCEroLes III en el marc de
la Fira literària de Jesús

11.30h Pl. Pati de la Immaculada de Jesús [Baix Ebre]

Comissió de la Dignitat + Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana + Associació d'Actors i Directors
de Llengua Catalana

Manifestació: 70 anys contra el català.  Gran acte a
favor del català.

12h Jardinets del passeig de Gràcia [Barcelona]



20 d’abril

Fes-Ho-Cat

Especial situació Rànquing Enlla-Cat

Fes-Ho-Cat  +WICCAC + FOLC

Enquesta sobre La missatgeria instantània i el català

www.feshocat.cat

www.wiccac.cat

www.folc.cat

Veu Pròpia- Bages

XERREM: Grups de conversa en català.

Captació de voluntaris

Fins el 26 d’abril [Manresa]



22 d’abril

Associació Cultural Jaume I d'Alzira

El president d'Escola Valenciana, Diego Gómez, rebrà
el guardó Murta de l'Associació Cultural Jaume I d'Alzira

Espai País Valencià

http://www.espaipaisvalencia.org/

Xerrada "Intents de Silenciar l'Escola Democràtica,
Valenciana i Pública"

20.30h c/ Verdi, 174 [Barcelona]



23 d’abril

Centre Cultural Català- Casal Jaume I de Perpinyà

18h "Juguem amb la llengua": endevinalles, jocs de
paraules, slam's... per a guanyar un llibre i una rosa.

20h Presentació del llibre “Bèsties de festa", de Xavier
Cordomí, Sete Udina i Ramon Saumell

Obra Cultural Balear + Associació per a la recuperació
de la Memòria Històrica de Mallorca

Conferència "Memòria personal, memòria històrica",
a càrrec de l'editora i escriptora catalana Rosa Regàs,
autora de contes i novel·les com Ginebra, Azul (Premi
Nadal 1994) Luna Lunera, La canción de Dorotea (Premi
Planeta 2001), Hi havia una vegada, o Per un món millor.
Serà presentada per Jaume Mateu, president de l'Obra
Cultural Balear.

20h Casa de Cultura. c/ Ramon Llull, 3 [Palma]

Joves de Mallorca per la Llengua +  Sindicat
d'Estudiants dels Països Catalans + Maulets

http://www.jovesllengua.cat/

El jovent en defensa del català.
Manifestació reivindicativa per reclamar la normalització
de la llengua en tots els àmbits de la societat i
conscienciar al jovent.

18.30h Plaça del Tub

ASCUMA

http://www.ascuma.org/

Venta de llibres de l’associació i de roses

Liceu de Barcelona [Barcelona]

Associació per la llengua

Parada informativa [Sabadell]

Centre Cultural Català- Casal Jaume I de Perpinyà

Exposició de fotografies "Bestiari de foc i festiu"
en el marc de la campanya de denúncia de la directiva
europea limitant l'expressió de les nostres tradicions.

Fins el 15 de maig [Perpinyà]



24 d’abril

CAL
www.cal.cat

VIII edició dels Premis Joan Coromines

Guardonats: Antoni Canu, a la Trajectòria Personal
(Intervenció Pere Mayans); Centre d’Estudis Maria
Montessori, a la trajectòria d’una Entitat; Cavall Fort,
a la trajectòria Empresarial; Llibreria Ona, a la trajectòria
comercial; Club Super3, a la trajectòria en la comunicació
audiovisual; Vicent Partal, a la trajectòria periodística
(premi El Demà).

20h Espai Jove. c/ Gran de Gràcia, 190-192 [Barcelona]

Centre Cultural Català- Casal Jaume I de Perpinyà

18.30h Cinema en català



25 d’abril

Escola Valenciana

Acte nacionalista al monument als Maulets a Xàtiva.
Lectura del manifest i festa. [Xàtiva]

Angelets de la terra

4a Sant Jordi Jove.

Es repatiran roses i la revista dels Angelets de la Terra
pels carrers de Perpinyà acompanyats per cantautors.
[Perpinyà]

Softcatala + FOLC

Inauguració del Rebost dels videojocs en català.

Aquesta secció inclou els videojocs que hi ha actualment
en la nostra llengua, amb informació sobre cada un i
l’enllaç per a descarregar-lo.

Institució Cultural de la Franja de Ponent
www.franjadeponent.cat

Riu, identitat i cultura. Extens ventall d'activitats durant
dos dies intensos, on barrejarem cultura catalana i
natura i portarem junts gent de cada banda de la ribera
a conèixer el riu i el seu patrimoni cultural, històric
i natural. [Mequinensa]



26 d’abril

Escola Valenciana

Trobada de les Valls del Vinalopó [Petrer]

Institució Cultural de la Franja de Ponent
www.franjadeponent.cat

Riu, identitat i cultura. Extens ventall d'activitats durant
dos dies intensos, on barrejarem cultura catalana i
natura i portarem junts gent de cada banda de la ribera
a conèixer el riu i el seu patrimoni cultural, històric
i natural. [Mequinensa]

WICCAC
www.wiccac.cat

Actualització del Baròmetre. La relació de webs que
ofereix el Baròmetre de l’ús del català a Internet és una
mostra significativa de la situació de la llengua catalana
a Internet, amb molts exemples importants de manca
de webs en català de diferents àmbits. El Baròmetre
s’actualitza mensualment.



30 d’abril

Òmnium Cultural de la Catalunya Nord
http://www.omnium.cat/ca/noticia/presentacio-de-la-
xx-nit-de-sant-jordi-a-perpinya-3429.html

XX Nit de Sant Jordi

En el decurs d’aquest sopar seran guardonats els millors
reculls d’assaig, poesia... narrativa per a infants, joves
escriptors i reportatge de premsa presentats a concurs

20.30h Església dels Dominicans. C/ Rabelais [Perpinyà]




