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La FOLC reivindica la consolidació de l'espai
de comunicació en català
A través d'un manifest, posa en relleu la importància de reclamar la "reciprocitat plena" de
les corporacions de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears
Llengua 20.09.2019 14.00 hRedacció

La Federació d'Organitzacions per la llengua catalana (FOLC) ha iniciat una campanya per reivindicar la reciprocitat plena i la consolidació de l'espai de comunicació en català. A través d'un
manifest, la FOLC posa en relleu la importància d'exigir que Catalunya, el País Valencià i les Illes
Balears disposin d'un segon múltiplex que permeti la reciprocitat de les emissions de les tres corporacions públiques de ràdio i televisió en català.
També reclama a les tres corporacions que «facin tot el possible per oferir els seus continguts en totes les plataformes de difusió televisiva en línia en tots els territoris de parla catalana». A més, considera que és necessari anar més enllà de la reciprocitat televisiva per treballar en projectes comuns:
«La creixent competència de continguts disponibles en llengua castellana exigeix optimitzar i fer
més eficients encara els diners destinats a la producció i difusió/emissió de continguts per a tots els
territoris de llengua catalana».
Segons informa a través del manifest, actualment la reciprocitat televisiva només existeix per als
senyals televisius de la CCMA i d'IB3. A més, l'any passat van començar les emissions del canal
«Bon dia TV», a través d'internet. Una situació que dista molt de la reciprocitat plena que reclama
la Federació. La Carta europea de llengües regionals o minoritàries, signada i ratificada per l'estat
espanyol, preveu el dret de la ciutadania europea a rebre les emissions de les ràdios i televisions públiques de tot l'àmbit territorial.
La FOLC està formada pels tres sindicats d'ensenyants USTEC, STEPV i STEI, Escola Valenciana,
l'Associació Llengua Nacional, El Tempir d'Elx, Amics de la Bressola, La Bressola, Federació
d'Entitats de Defensa de la Llengua a Catalunya Nord, Associació Cultural del Matarranya, entre
altres entitats. El manifest Per la reciprocitat plena i l'espai de comunicació en català es pot trobar
complet al lloc web de la FOLC, que convida a totes aquelles persones interessades a adherir-s'hi.

