BREUS
Mobilitzar els catalans residents a
l'estranger, el nou repte de l'ANC pel
27S
Prop de 200.000 ciutadans amb dret a
vot viuen fora de Catalunya
Per assegurar un alt nivell de participació en les eleccions del proper 27
de setembre, l'Assemblea Nacional Catalana ha iniciat una nova
campanya per mobilitzar el vot exterior. Prop de 200.000 ciutadans
amb dret a vot resideixen actualment fora de Catalunya i, per això, les
37 Assembles Exteriors de l'ANC treballaran durant aquests propers
mesos en la nova campanya de l'entitat.
Votexterior.cat és la web informativa que s'ha posat en marxa i en la
qual es recullen totes les dades i tràmits necessaris perquè els catalans
residents a l'estranger puguin votar.

*
L'occità guanya la batalla: Grosclaude atura la vaga de fam
L'Estat francès autoritzarà la creació d'una
oficina de promoció lingüística a
Aquitània i Migdia-Pirineus
El periodista i polític Dàvid Grosclaude,
conseller regional d'Aquitània, ha decidit posar
fi a la vaga de fam que feia des del passat 27 de
maig. Sota el lema "Que n'i a pro d'estar
mespresats!" - Ja n'hi ha prou de ser menyspreats-, l'activista feia vaga
de fam en defensa de la llengua occitana ala República francesa
demanant la posada en marxa de l'Oficina pública de la llengua
occitana, un organisme aprovat per les assemblees de les regions
d'Aquitània i Migdia-Pirneus per promocionar la llengua, però
actualment aturat per l'Estat francès.
Ahir al vespre els presidents d'Aquitània i Migdia-Pirneus van rebre
una carta signada pels ministres francesos d'educació i cultura per la
qual es comprometien a autoritzar la creació de l'oficina de promoció
de la llengua occitana. Finalment, doncs, l'Estat francès ha cedit i
Grosclaude ha aturat la vaga de fam.

Dàvid Grosclaude (en francès David Grosclaude) és un periodista i
un home polític occitanista originari del Bearn (Gascunya)

*
La Catalunya Nord disposarà d'una nova escola
íntegrament en català
L'escola Arrels obrirà un
nou centre públic a
Perpinyà a partir del curs
vinent
A partir del pròxim curs 20152016, Perpinyà disposarà d'un
nou centre públic Arrels, dedicat a la immersió lingüística en català. Es
tracta d'un projecte esbossat des del 2014 que permetrà la inscripció de
50 alumnes del barri del Vernet. Segons la regidora d'ensenyament,
Nathalie Beaufils, es tracta de "satisfer una demanda creixent".
L'escola Arrels, fundada l'any 1981, escolaritza actualment un total
de 245 alumnes. A la Catalunya Nord l'escola Arrels s'afegeix a la xarxa
d'escoles catalanes La Bressola, també amb immersió lingüística en
llengua catalana, i que actualment acull un total de 1.000 alumnes.

*
França ratificarà la Carta Europea de les
Llengües Regionals
Hollande haurà de reformar la
Constitució francesa per fer-ho
possible
En la campanya electoral de l'any 2012,
Fraçois Hollande es va comprometre a
ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals. En canvi, el seu
adversari, Nicolas Sarkozy, va negar-s'hi. Ara Hollande ja ha mogut
fitxa i haurà de reformar la Constitució francesa per fer-ho possible.
França és un dels últims estats de la Unió Europea que no han aplicat
aquesta Carta Europea. Hollande ha enviat una carta al diputat bretó
Jean-Jacques Urvoas on explica que ja ha encarregat a la ministra de
Justícia la preparació d'un projecte de llei de ratificació "tal com m'hi

vaig comprometre amb els francesos". A més, assegura que vol que el
projecte de llei "entri en l'ordre del dia del Parlament com més aviat
millor".
L'any 1999 el Parlament no va ratificar la Carta perquè el Conseil
Constitutionnel, el que equivaldria al Tribunal Constitucional
espanyol, va considera que hi havia "disposicions susceptibles de
comprometre els principis d'indivisibilitat de la República francesa, la
igualtat dels ciutadans francesos davant la llei" i, alhora, podia fer
perillar "la unitat del poble francès".

*
El català avança posicions a Internet, segons el
Baròmetre del WICCAC
Webmàsters Independents en
Català, de Cultura i Àmbits
Cívics (WICCAC) ha presentat
l'actualització mensual del
Baròmetre de l'ús del català a
Internet. El percentatge global
d'ús del català és del 63,80%,
0,05 punts percentuals
superior al del mes anterior (63,75%).
D'entre allò que destaca WICCAC sobre el balanç del mes de maig del
2015 és que el .cat creix a tots els territoris de parla catalana durant el
2013 i el 2014, amb un total de 75.261 dominis. Concretament, el
màxim creixement percentual és el d'Andorra (un 54%), mentre que a
continuació hi trobem La Franja de Ponent (50%), Catalunya (35%),
Catalunya Nord (35%), País Valencià (31%), L'Alguer (25%), El Carxe
(2%) i les Illes Balears (22%).
El baròmetre del mes d'abril recull l'InformeCAT 2015, de la
Plataforma per la Llengua, segons el qual el català recula en alguns
àmbits "pels incessants atacs del govern espanyol". El WICCAC es
felicita per la incorporació de la versió catalana al web d'Ercros, una de
les grans empreses del sector químic amb seu a Barcelona.

*
Augmenta la demanda per estudiar català a l'Aragó

Per primera vegada l'Escola
Oficial d'Idiomes d'Alcanyís
oferirà el nivell C1 de català

Estudiar català a l'Aragó és cada vegada més freqüent i això es nota en
la demanda a les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI). El departament
d'Educació, Cultura i Esports del govern d'Aragó ha implantat el nivell
C1 en el marc europeu de llengües a l'EOI d'Alcanyís de cara al pròxim
curs.
Fa dos anys el departament d'Educació, Cultura i Esport va
començar a implantar el nivell avançat en diferents idiomes i aquest
curs ha decidit implantar el curs de C1 de català a l'EOI d'Alcanyís.
D'aquesta manera "pretén cobrir les necessitats dels estudiants
aragonesos que cada any es matriculen en aquest idioma". De fet,
l'últim curs hi havia 300 alumnes apuntats.
Aquesta decisió es pren a l'EOI d'Alcanyís, una de les escoles amb
més connexions laborals i acadèmiques amb Catalunya. Segons el
responsable d'Educació de CSIF-Aragó, "cada vegada és més comú
buscar ofertes laborals a Catalunya" i per aquest motiu cada vegada hi
ha més interessats en tenir bons coneixements de català. L'estudi en
universitats catalanes també és una de les grans raons per les que
molts aragonesos opten a aprendre català. Tot i que no és obligatori el
coneixement de la llengua, moltes de les classes s'imparteixen en
català.

*
Les esquerres de les Balears fan el primer pas a favor del català
La llengua catalana tornarà a
ser un requisit necessari per
poder ser funcionari a les
Illes
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El pacte d'esquerres de les Balears, PSIB, Podem i MÉS, segueixen
avançant en les negociacions i ja han fet el primer pas a favor del
català. I és que de moment han aprovat, entre d'altres qüestions,
reformar la Llei de funció pública perquè el català sigui un requisit per

a l'accés i la promoció de nou funcionariat. A més, s'han compromès a
aprovar una Llei de memòria històrica i una Llei de fosses.
Pel que fa a IB3, l'esquerra s'ha compromès a redactar una llei del dret
a la informació "per garantir l'accés a una informació independent,
veraç i plural". També vol apostar per un "canvi de model" a IB3,
professionalitzant la direcció de l'ens i dels serveis informatius i creant
el Consell Audiovisual, cosa que ja havia reclamat el Sindicat de
Periodistes de les Illes Balears.
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