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La Fundació Ramon Llull reivindica
l'oficialitat del català a Europa

Representants institucionals de tots els territoris de parla
catalana signen el document 'El català, llengua de 10
milions d'europeus'

Els representants institucionals de tots els territoris de parla catalana (Andorra,
Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, la Catalunya Nord, i l'Alguer) que
formen part de la Fundació Ramon Llull , han signat avui a migdia el manifest 'El
català, llengua de deu milions d'europeus'. El document reivindica que 'el català
adquireixi el rang de plena oficialitat lingüística en el marc europeu'. L'acte, a l'
Institut d'Estudis Catalans , s'ha fet durant la presentació del programa
d'activitats de la Fira Expolangues (París, del 3 al 6 de febrer), de què la llengua
catalana és la convidada d'honor ( text complet , pdf).

Els patrons de la Fundació Ramon Llull que han signat el manifest són el cap del
govern d'Andorra, Jaume Bartumeu; el vice-president de la Generalitat de
Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira; el conseller de la presidència del govern de
les Illes Balears, Albert Moragues; Manel Mateu, del consell general dels Pirineus
Orientals; el batlle de Morella, Joaquim Puig, en representació de la xarxa de
ciutats valencianes; i Mario Conoci, vice-síndic de l'Alguer.

El document diu: 'Confiem que les institucions europees sabran vertebrar una
reacció positiva perquè el català adquireixi el rang de plena oficialitat lingüística
en el marc europeu. Com a representants institucionals dels territoris de la
llengua catalana tenim la voluntat política i el deure de defensar aquesta
oficialitat.'

I també: 'Quan Europa parla de diversitat no es pot referir només a diversitat
entre els estats, sinó que cal que adopti el concepte de la diversitat profunda de
les societats europees, de diversitat real, i un primer pas inajornable en aquest
sentit seria reconèixer oficialment realitats lingüístiques tan sòlides i clares com
la del català, idioma usat diàriament per deu milions d'europeus.'

És la primera vegada que s'aconsegueix aquesta unitat institucional, amb la
qual la llengua catalana es presentarà a la Fira Expolangue 2010 de París.
Josep-Lluís Carod-Rovira ha dit de l'acte d'avui a migdia que establia una jornada
històrica. Joaquim Puig, el batlle de Morella, ha tornat a reivindicar que la
Generalitat valenciana formi part de la Fundació Ramon Llull, sobretot, ha
recalcat, perquè cada vegada són més els pobles que s'incorporen a la xarxa:
Elx, Picassent, Guardamar, Alcúdia... També ha dit que l'accent valencià
d'Expolangues serè el d'Escola valenciana, un moviment popular que arrossega
milers de valencians. Mario Conoci, vice-síndic de l'Alguer ha fet un recorregut
històric per a explicar el moment actual de l'Alguer, que té entre un 25% i un
30% de catalanoparlants.

Marcel Mateu, del Consell General dels Pirineus Orientals (Consell General de la
Catalunya Nord, segons ell), ha explicat que l'entrada a la Fundació Ramon Llull
era un pas important i la participació en Expolangues, un fet capital 'per a
expressar la nostra especificitat dintre França. Molts francesos descobriran que
el català és una llengua de França, una llengua de prestigi i de primer ordre. A
París mostrarem que som l'accent català de la república francesa i farem
entendre que el català, que és considerat llengua regional, va molt més enllà: és
la llengua de deu milions d'europeus.'

Albert Moragues, del govern de les Illes Balears, ha estat el més literari, en les
seves declaracions: ha citat Martí i Pol i mossèn Alcover i ha dit: 'No n'hi ha prou
amb el reconeixement propi ni amb el reconeixement tebi de l'estat espanyol.

http://www.fundacioramonllull.cat/cat/pagines/index.cfm
http://www.iec.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=148&languageId=1&contentId=-1
http://www.expolangues.fr/
http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/docs/catala_10_milions_europeus.pdf


Necessitam el reconeixement europeu del català i com a llengua de cultura.'
Finalment, el cap del govern d'Andorra, Jaume Bartumeu, ha dit que era una
oportunitat única de demostrar que el català és una llengua completament
vinculada a la modernitat.
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Moragues participa avui a la presentació del programa 
de la nova edició de la Fira Expolangues a Barcelona 

   PALMA DE MALLORCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El conseller de presidència, Albert Moragues, participarà avui dijous, juntament amb el vicepresident de la 

Generalitat de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira, i el cap d'Estat del Govern d'Andorra, Jaume Bartumeu, a la 

presentació del programa de la pròxima edició de la 'Fira Expolangues', que es farà del dia 3 al 6 de febrer a París 

amb la llengua catalana com "convidada d'honor".  

   En un comunicat, el Govern ha explicat que també participaran a l'acte el conseller general dels Pirineus Orientals 

i president de la Comissió de Patrimoni i Catalanitat, Marcel Mateu; l'alcalde de Morella, Ximo Puig; el director de 

l'Institut Ramon Llull i de la Fundació, Josep Bargalló; el conseller d'Innovació, Universitat i Empresa, Josep Huguet; 

el president de la Xarxa Vives i Universitats i rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas; i el secretari de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Bernat Joan, a més del president de l'Institut d'Estudis Catalans, 

Salvador Giner.  

   La participació de la llengua catalana en 'Expolangues' suposa el primer projecte d'abast internacional promogut 

Català
Ofert per  i  
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des de la Fundació Ramon Llull. Coincidint amb aquesta reunió, els dirigents de la Fundació signaran a l'Institut 

Estudis Catalans el document 'El català, llengua de 10 milions d'europeus'. 

 
 

 

 

MÉS NOTÍCIES 

09:26 L'Íbex-35 baixa fins a 11.300 punts en l'obertura de la sessió 
 

 

   MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -    El parquet madrileny ha obert la sessió d'aquest 

divendres amb una caiguda de l'1,13%, que situava l'Íbex-35 en el nivell dels 11.314,2 punts 

(9.07 hores), arrossegat pel descens de tots els valors del selectiu, excepte Indra, Abertis i 
Inditex, i sobretot per la forta retallada de la banca.  
 

09:11 Vara i Montilla es reuneixen avui a Barcelona
 

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -    El president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, i 

la vicepresidenta primera, Dolors Pallero, viatjaran avui a Barcelona per reunir-se amb el president de la Generalitat, 
José Montilla, i visitar emigrants extremenys a la capital catalana i a Sant Boi de Llobregat.  
 

SUCCESSOS
 

09:11 Investiguen la mort violenta d'un home trobat en un pis d'Empuriabrava 
GIRONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -    Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un marroquí de 35 anys 

trobat ahir a la nit amb signes de violència en un pis d'Empuriabrava, a Castelló d'Empúries (Girona), segons han 

informat avui fonts policials.   La policia va rebre l'avís cap a les 20.45 hores i va trobar el cadàver de l'home amb 
diverses ferides d'arma blanca.  
 

EN PLE DEBAT SOBRE IMMIGRACIÓ
 

09:10 Rajoy clausura l'Escola d'Hivern del PP català 
 

El president del PP, Mariano Rajoy, visita avui Barcelona per clausurar l'Escola d'Hivern del 

PP català, una visita que arriba en ple debat sobre immigració, després que Vic s'hagi 
plantejat negar l'empadronament dels immigrants irregulars.  

 Imprimiu   Envieu Compartiu aquesta notícia:                        

 

Aquesta Agència de Premsa en Català té ajuda econòmica de la Generalitat de Catalunya 

  

� El Govern ratificarà l'auditoria del Consorci 
del Palau davant del jutge  

� Munar compareixerà avui davant del jutge 
com a imputada en el cas Maquillatge  

� Obama reconeix que va subestimar la 
dificultat del conflicte del Pròxim Orient  

� Petraeus es queixa que tropes de l'Iraq i 
Afganistan han rebut rifles amb inscripcions 
bíbliques  

� Un comitè d'experts aconsella Obama que 
mantingui reclosos indefinidament 50 presos 
de Guantánamo  

� 'El millor dels mons' de Quim Monzó salta 
avui a l'escenari del SAT de Barcelona  

� Tres intoxicats lleus en un incendi en un local 
de Tarragona  

� Andrés Iniesta, Millors Esportista del 2009 per 
'El Mundo Deportivo'  

� Laporta: "Com pots dir aquestes bestieses? 
Amb Guardiola hi ha una relació excel·lent"  

� El recent inaugurat Palau de Congressos de 
Lleida fa jornada de portes obertes avui i 
demà  

� Sergi López engendra un nen amb ales a la 
pel·lícula 'Ricky', que s'estrena avui  

� Augmenten a 61 els morts entre el personal 
de l'ONU a Haití  

� El Banc Mundial dóna suport "plenament" a la 
condonació del deute a Haití  

� Caixa Sabadell, Terrassa, Girona i Manlleu 
obriran oficines immobiliàries després de la 
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