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El proper 10 de novembre celebrarem a Girona la I Jornada de la FOLC per a la promoció de
l'ús del català. Consistirà essencialment de quatre activitats: una presentació d'experiències
positives, dues taules rodones i una presentació dels objectius més immediats.

La presentació de les experiències positives en la promoció de l'ús del català es basarà en les
cròniques de 10 taules rodones sobre aquest tema desenvolupades al llarg de 4 anys. Es pot
consultar el llibre que inclou les cròniques de les taules rodones.

Una primera Taula rodona amb la participació d'experts en el coneixement de la situació social
de la llengua en els diferents territoris, que exposaran les principals dificultats i mancances a
cada territori. Els ponents són professors universitaris experts en sociolingüística.

Una segona Taula rodona amb la participació de representants d'entitats per la llengua de tots
els territoris de parla catalana, que exposaran els objectius més immediats i les estratègies per
arribar-hi. Els ponents tenen tots una gran experiència en la promoció de l'ús del català en els
territoris respectius.

Com a cloenda de la Jornada es presentaran els objectius més immediats a cada territori i els
objectiu bàsics compartits. La Jornada preveu quatre objectius importants: conèixer les
experiències positives, conèixer la situació de la llengua, proposar els objectius més immediats
i concretar quins poden ser els objectius bàsics que es poden compartir. Aquesta Jornada
gaudirà de la participació de representants de tots els territoris de parla catalana amb solvència
acreditada. Tant els sociolingüistes, com les entitats i les institucions que estem compromeses
amb la llengua catalana sabem que el seu futur depèn bàsicament de l'ús, que en el cas del
català encara presenta importants mancances. És per això, que cal fer una tasca constant de
promoció de l'ús del català i de difusió de les experiències positives al respecte.
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