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Criteris ling��stics
per a un �s no
sexista del
llenguatge

En aquesta segona

Teranyina us

proposem dos temes

principals: 

la q�esti� de

lÕAcad�mia

Valenciana de la

Llengua i la

integraci� ling��stica

del Rossell� a Fran�a.

El Rossell�, o la Catalunya

Nord, com vulgueu, �s una de

les terres que m�s han abandonat

lÕ�s de la llengua catalana. No �s

que els catalans del nord hagin

callat, �s clar, sin� que

majorit�riament han adoptat com a

seva una altra llengua. �s un

exemple del que pot passar tamb�

als altres territoris si es compleixen

algunes profecies que sÕhan fet, un

exemple del que pot passar si no

encertem les mesures que hem de

prendre en la lluita contra aquest

dest� al qual sembla que estiguem

abocats: la substituci� del catal�

pel castell�.

En el cas del Pa�s Valenci�, tot fa

pensar que ens trobem en un

moment especialment delicat: es

remouen lleis, aliances, passions,

adhesions i aversions. Sembla que

tots els que estan entre els que

prenen decisions sÕadonen que es

troben en un moment crucial, en

unes negociacions que poden ser

decisives. Per aix� tot �s tan

delicat, ara. I ser� dif�cil de sortir

del punt on ens trobem ara,

justament perqu� uns i altres

veuen (o potser nom�s sÕho

pensen?) que segurament

aquesta, la de la composici� de

lÕAcad�mia Valenciana de la

Llengua, �s una de les decisions

que marcaran una inflexi�, cap al

manteniment o cap a la

substituci�.

Tal com diu Narc�s Iglesias, Òles

lleng�es no s�n entitats eternes

que visquin al marge de la hist�ria,

sin� que evolucionenÓ. Que

aquesta evoluci� no ens porti cap

a lÕextinci� dep�n de moltes coses,

una de les quals, potser la m�s

important, �s la voluntat i les

actuacions dels ciutadans per

mantenir-la viva.

intro

El llenguatge �s un producte social, el reflex viu
dÕuna realitat que t� la funci� �ltima de satisfer les
necessitats de comunicaci� dels �ssers humans.
Aquesta realitat, per�, canvia. I com que canvia no
�s l�gic que es mantinga, en el llenguatge dÕavui
dia, una visi� sexista del m�n. A les darreries del
segle XX, ning� no es q�estiona que el paper de la
dona ha canviat, ni tampoc que la dona sÕha
incorporat de manera massiva a lÕ�mbit laboral.
Aquesta nova realitat, aquesta modificaci� en les
estructures socials i en els h�bits de les persones,
d�na lloc, necess�riament, a nous usos del
llenguatge.

Amb la idea de sistematitzar i promoure aquests
canvis, la Secretaria de Formaci� i Cultura de la CS
de CCOO del Pa�s Valenci� i la Regidoria de la
Dona de lÕAjuntament de Gandia establirem
converses per editar conjuntament uns criteris per a
un �s no sexista del llenguatge. La idea
dÕencomanar a CCOO del Pa�s Valenci� lÕelaboraci�
dÕaquesta obra part� del mateix Ajuntament de
Gandia, despr�s de considerar la bona traject�ria
del sindicat en lÕedici� de vocabularis de llenguatges
espec�fics en valenci� (per als �mbits de la banca,
correus, el sector forestal, el sector de la taronja,
etc.).

Aquesta colálaboraci� ha donat com a fruit els
Criteris ling��stics per a un �s no sexista del
llenguatge. Aquest manual, del qual sÕhan editat
5.000 exemplars, dedica una atenci� especial a
lÕapartat de professions, oficis i c�rrecs, i tamb� a
alguns dels llenguatges espec�fics m�s utilitzats en
les relacions laborals (el llenguatge administratiu, el
jur�dic, el sindical, el de lÕensenyament, el de la
sanitat).

LÕOficina de Promoci� i òs del Valenci� de CCOO,
que ja ha comen�at a distribuir els Criteris entre les
federacions i les seccions sindicals de CCOOO del
Pa�s Valenci�, confia que esdevinguen una eina �til
per a les comunicacions internes i externes que
genera el nostre sindicat.

Tere Mar�
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Catalunya

Immigraci�
i llengua

Les lleng�es s�n un vehicle b�sic de comunicaci�
entre les persones i permeten compartir espais
comuns en qu� hom participa com a membre de la
societat.

El coneixement de les lleng�es de la societat
dÕacollida �s lÕinstrument que permet que les
persones nouvingudes puguin accedir al mercat de
treball, les relacions amb lÕadministraci�, les
relacions personals, lÕensenyament, la sanitat..., �s
a dir, que aquest coneixement es configura com
lÕelement b�sic que garanteix lÕacc�s als drets de
ciutadania i un vehicle per a la integraci� social,
lÕobjectiu de la qual �s lÕassoliment dÕuna societat
cohesionada i igualit�ria.

Per aix�, parlar dÕintegraci� social Ño el que �s el
mateix, tracte igual quant a deures i dretsÑ vol dir
donar resposta, tamb�, a la q�esti� ling��stica: les
persones immigrades o els seus fills no han de
quedar excloses del dret dÕaprendre i dÕusar les
lleng�es oficials a Catalunya. 

I aix� vol dir que cal que les diferents
administracions implicades estableixin les mesures
necess�ries per assegurar el dret a lÕ�s i el
coneixement de les lleng�es oficials a Catalunya a
les persones arribades en les noves migracions.
Tant els processos de regularitzaci� com els plans
dÕatenci� a la incorporaci� tardana a lÕensenyament
haurien de preveure els mecanismes de formaci�
adients per garantir aquest dret.

Aix� no �s prou, per�: aquestes mesures sÕhan
dÕacompanyar de pol�tiques de caire social de
diferent abast que evitin la segregaci�, que facilitin
la permeabilitat social, cultural i ling��stica, i
promoguin la inserci� social de les persones
nouvingudes. 

Aix�, si lÕobjectiu que es pret�n no �s mantenir
grups socials en una situaci� dÕindefensi� i
discriminaci� que permeti la seva explotaci�.

Carles Bertran
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Sense Acad�mia

Paraules  clau

Ramon Lapiedra

Ha estat rector de la

Universitat de Val�ncia.

Actualment treballa en el

Departament d'Astronomia

i Astrof�sica de la Facultat

de Matem�tiques a la

Universitat de Val�ncia. �s

membre del Consell

Valenci� de Cultura i un

dels impulsors i redactor

�ltim del Dictamen.

Fracassen les negociacions per crear lÕAcad�mia Valenciana de la Llengua

El dictamen sobre la

llengua que el mes de juny

passat aprovava el Consell

Valenci� de Cultura inclo�a

el valenci� en un sistema

ling��stic m�s ample i qualificava

la normativa consolidada, derivada

de les Normes del 32, de

patrimoni ling��stic a preservar i

enriquir. Alhora proposava que les

Corts Valencianes crearen per

majoria de 2/3 un ens de

refer�ncia normativa per al

valenci�.

Posteriorment, la Llei de creaci�

de lÕAcad�mia Valenciana de la

Llengua materialitzava aquesta

proposta i incorporava el text del

Dictamen, i en particular el

requeriment que els futurs

membres de lÕAcad�mia foren

elegits per aquella majoria de 2/3.

Ara, les negociacions per

constituir lÕAcad�mia han

fracassat, i el PP amena�a amb

posar en el seu programa

electoral el comprom�s de

modificar la Llei en all� tocant al

m�nim de 2/3 per elegir els

membres de lÕAcad�mia,

rebaixant-ho a la majoria absoluta.

LÕamena�a �s dÕuna

irresponsabilitat pol�tica

inqualificable, i si mai no es posa

en pr�ctica significar� dies de dol i

de conflicte que la societat

valenciana podria i hauria

dÕestalviar-se, i que deurem en

exclusiva al tarann� autoritari del

PP valenci�.

Com �s, per�, que no sÕha pogut

arribar a un acord, fins ara, si m�s

no, sobre la composici� de

lÕAcad�mia? La ra� nÕha estat que

les propostes de noms que ha fet

el PP violaven frontalment la Llei i

la racionalitat cient�fica: per

comen�ar, els membres de

lÕAcad�mia havien de ser solvents

quant a la codificaci� del valenci�,

b� com a experts en filologia

valenciana, b� com a creadors en

valenci�. Aix� �s evident en si

mateix, i no caldria que ho diguera

cap llei: per�, la Llei s� que ho diu.

Doncs b�, els noms proposats pel

PP no exhibien sovint cap

compet�ncia sobre la q�esti�, i

quant als noms que formalment

lÕexhibien estaven compromesos

en ortografies secessionistes, al

marge de lÕortografia consolidada

que la Llei declara patrimoni a

preservar i enriquir.

Aprovar un dia una Llei, com ha

fet el PP, i als dos mesos fer en

una nova negociaci� propostes

que violen frontalment all�

establert en la Llei, �s dÕuna falta

de lleialtat institucional i dÕuna

falta de serietat pol�tica

francament alarmants, m�s

alarmant quan aix� ho fa un partit

que governa.
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En realitat, les propostes de noms que fins

ara ha fet el PP han anat encaminades a

garantir-se un control partidista de la futu-

ra Acad�mia mitjan�ant figures de

rellev�ncia institucional o partid�ria dins

del PP. Aix�, lÕambig�itat que caracteritza-

ria lÕAcad�mia volguda pel PP i el control a

qu� la sometria convertirien lÕens en un

escenari on pactarien PP i UV en detri-

ment de la llengua, i on es reclouria en un

primer estadi el conflicte sense capacitat

de soluci�, per esclatar novament cap a

lÕexterior en les pitjors circumst�ncies ima-

ginables.

Ben al contrari, des del PSPV i des de lÕes-

querra en general sÕhan fet sempre propos-

tes centrades en la idone�tat cient�fica i

professional dels noms proposats respec-

tant-ne la independ�ncia pol�tica. Un abis-

me ha separat aix� el tarann� que ha mos-

trat el PP en les negociacions que sÕhi han

dut a terme i el que han mostrat els seus

oponents progressistes.

Una volta m�s el PP ha evidenciat el seu

oportunisme electoralista i la incapacitat

per situar-se com cal davant dÕuna q�esti�

dÕestat, com ho �s la q�esti� de la llengua

entre els valencians.

Quin �s ara el futur que seÕns dibuixa a

lÕhoritz�? El m�s probable �s que no tin-

drem Acad�mia fins a despr�s de les pro-

peres eleccions auton�miques, com a

m�nim, i tant de bo que mÕequivoque.

Davant dÕaquesta perspectiva veig al�ar-se

un cor de retrets i dÕautoretrets per haver

comen�at, amb el PP, la caminada dÕun

possible i necessari acord ling��stic que no

ha quallat. Trobe que no hi ha motiu per a

aquesta actitud flageláladora: continuarem

tan malament com est�vem, quant a la

llengua, per� no necess�riament pitjor. Una

miqueta Ñno gaireÑ millor, fins i tot, puix

que ara tenim un Dictamen i una Llei que

donen una definici� certament cr�ptica,

per� no ambigua, de la unitat de la llengua

i que qualifiquen la normativa consolidada

a partir de les Normes del 32 de patrimoni

ling��stic a preservar i enriquir.

Tanmateix, �s clar que aquesta hipot�tica

milloria �nicament ho ser� en la mesura

que els que estimem la llengua abando-

nem tot masoquisme, i sapiem denunciar

els veritables culpables que la cosa encara

no haja arribat a port. 

Eixos culpables no s�n els qui amb res-

ponsabilitat i sentit dÕestat sÕhan esfor�at

per arribar a un acord, amb respecte a la

racionalitat cient�fica, on caberen totes

les sensibilitats degudament representa-

des, i compatible amb el tacte i la genero-

sitat que reclama la nostra delicada situa-

ci� socioling��stica. El culpable ha estat

el PP que en aquesta hist�ria ha aprovat

primer una Llei de Creaci� de lÕAcad�mia,

per intentar vulnerar-la frontalment dos

mesos despr�s: no errem el tir i sapiem

distingir qui ha tingut una actitud denun-

ciable de qui ha estat digne de reconeixe-

ment.

Val�ncia, 6 de novembre de 1998

Veig al�ar-se un cor

de retrets i

dÕautoretrets per

haver comen�at, amb

el PP, la caminada

dÕun possible i

necessari acord

ling��stic que no ha

quallat. Trobe que no

hi ha motiu per a

aquesta actitud

flageláladora:

continuarem tan

malament com

est�vem, quant a la

llengua, per� no

necess�riament pitjor

El culpable ha estat

el PP que en aquesta

hist�ria ha aprovat

primer una Llei de

Creaci� de

lÕAcad�mia, per

intentar vulnerar-la

frontalment dos

mesos despr�s: no

errem el tir i sapiem

distingir qui ha

tingut una actitud

denunciable de qui

ha estat digne de

reconeixement.
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Converses

Soyez propres, parlez fran�ais
Sobre el catal� al Rossell�

Quan comen�a, dÕuna mane-
ra clara, el proc�s de substi-
tuci� ling��stica al Rossell�?
Quins factors hist�rics hi
intervenen?

En un principi �s un fenomen
urb� i de classe, primer a
Perpiny�, i entre les classes
altes, i m�s tard afecta la resta
del territori i a tots els grups
socials. DÕuna manera genera-
litzada, aquest fenomen es
produeix ben entrat aquest
segle. Les dates de refer�ncia
que se solen donar s�n les
dues guerres mundials, tot i
que les raons profundes cal
anar-les a buscar m�s lluny. La
pe�a clau per socialitzar la llen-
gua de la Rep�blica va ser lÕes-
cola, encara que aquest fet tot
sol no pot acabar dÕexplicar per
qu� en un moment determinat
un rossellon�s deixa de parlar
en catal� i adopta el franc�s.

En el debat ling��stic de
vegades es contraposa el
concepte de llibertats
colálectives al de llibertats
individuals, i es pret�n com-
batre un cert nacionalisme
dÕarrel rom�ntica amb els
valors emanats de la
Revoluci� Francesa. Qu� va
representar per als catalano-
parlants del Rossell� la ins-
tauraci� de la Rep�blica?

Home, em sembla que en cap
cas no es podria afirmar que la
Rep�blica francesa va respec-
tar Ñni respecta encara araÑ
les llibertats individuals dels
rossellonesos en mat�ria lin-
g��stica. Cal tenir present que,
quan es planteja el projecte
dÕunificaci� pol�tica, aquest fet
va inevitablement lligat amb el
dÕunificaci� ling��stica. El tema
no �s gens f�cil, per� es podria
ilálustrar amb algun exemple.
LÕabb� Gr�goire, personatge

fonamental en les discussions
sobre com sÕhavia dÕarticular la
unificaci� ling��stica a final del
segle XVIII, arriba a proposar
que les parelles que es vol-
guessin casar havien de saber
franc�s. I durant el segle XIX i
part del XX, a les escoles es
divulga una frase que ara qua-
lificar�em, com a m�nim, de
guerra bruta: Soyez propres,
parlez fran�ais (ÇSigueu nets,
parleu franc�sÈ).

A Fran�a tamb� hi ha hagut,
com aqu�, un intent de reduir
la llengua catalana a una
expressi� folkl�rica? A qu�
es refereixen els francesos
quan parlen del ÇpatoisÈ?

I tant, que s�. Durant el segle
XIX i bona part del XX, �s ple
dÕerudits i fil�legs que estudien
aix� de les lleng�es regionals
Ñen termes francesos ofi-
cialsÑ, i per exemple es fan
edicions de trobadors, estudis
dÕhist�ria ling��stica, etc. Per�
alhora aquest fenomen no t�
una traducci� pol�tica clara, i ni
molt menys popular. �s a dir,
no passa el que va passar al
Principat, que a m�s del cata-
lanisme literari va sorgir un
catalanisme pol�tic amb capa-
citat dÕintervenci�. Fran�a seÕn
surt m�s o menys a crear una
llengua nacional, el franc�s, i
aix� va implicar que les altres

lleng�es fossin sacrificades,
deixessin de pert�nyer a dia a
dia de la gent i passessin, per
tant, a formar part dels erudits i
dels arxius. El patu�s (patois),
doncs, �s un terme que inclou
des dels parlars dÕun poble fins
a lleng�es diferents del
franc�s. Aquell qui no parla
franc�s porta lÕestigma de la
barb�rie i de tot all� que no �s
la civilitzaci�.

Hi ha qui diu que la llengua
catalana no desapareixer�
mai, amb lÕargument que si
ha suportat etapes de perse-
cuci� durant segles, ja ho
pot aguantar tot. Tu que has
estudiat lÕevoluci� del catal�
al Rossell�, est�s dÕacord
amb aquesta creen�a?

Aix� �s una aut�ntica animala-
da que sÕha de combatre amb
arguments, i no fa falta estudiar
hist�ria de la llengua per ser-ne
conscient. Les lleng�es no s�n
entitats eternes que visquin al
marge de la hist�ria, s�n siste-
mes que evolucionen i una de
les evolucions possibles �s jus-
tament lÕextinci�, la mort, com
ho poden demostrar nombro-
sos exemples de la hist�ria lin-
g��stica. La frase de lÕadhesiu
ÇMai moriremÈ expressa m�s
un desig (leg�tim) que no pas
un fet. Com que �s un tema
molt complicat i no es pot
esbandir amb quatre frases,
per al cas del catal� recomana-
ria, per exemple, el llibre El
futur de la llengua catalana, de
Modest Prats, August Rafanell i
Albert Rossich, on es formula
una an�lisi seriosa i argumen-
tada. Per� sÕha de llegir el lli-
bre, i no pas els comentaris ter-
giversadors i medi�tics que
alg� nÕha fet.

Narc�s Igl�sias �s lector de

catal� de la Universitat de la

Sorbona (Par�s IV). �s

coeditor, amb Francesc Feliu,

de Llengua i religi� a lÕEuropa

moderna i ha publicat La

llengua del Rossell�, q�esti�

dÕEstat, on estudia el proc�s

dÕintegraci� ling��stica del

Rossell� a Fran�a des de

1659 any de la incorporaci�

pol�tica de les terres nord-

catalanes a la monarquia

francesa, fins a la Revoluci�

Francesa.

Les lleng�es no s�n
entitats eternes que
visquin al marge de

la hist�ria, s�n
sistemes que

evolucionen i una
de les evolucions

possibles �s
justament lÕextinci�
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Illes  Balears

El passat 12 de novembre,
a la Ciutat de Mallorca es
visqu� una de les m�s
grans manifestacions de la
hist�ria de lÕilla, convocada
pel GOB (Grup
dÕOrnitologia Balear). Sota
la consigna de ÒNo m�s
urbanitzacions!Ó, els
mallorquins de tots els
indrets de lÕilla sÕaplegaren
per una exig�ncia m�s que
necess�ria: defensar el
territori. ÒNo m�s
incineraci�, no m�s
autopistes, no m�s centrals
t�rmiques, no m�s platges
artificials, no m�s ports
esportius!Ó. No es pot
pensar nom�s en el que
d�na diners
immediatament: aix� �s
hipotecar lÕilla.

La convocat�ria va ser
secundada per gent de
totes les edats i de tots els
�mbits de la societat:
associacions, partits
pol�tics, sindicats, etc.
Qualsevol observador
podia constatar tot dÕuna
que aquella riuada de gent
que, concentrada a la pla�a
dÕEspanya, enfilava el
carrer dels Oms, la Rambla
i el Born fins a arribar al
centre de la ciutat, era all�
per testimoniar el seu
rebuig al creixement
desmesurat. Tamb� sÕhi
podia constatar que tant les
pancartes com les

consignes que se sentien
eren en catal�. 

ÒPer� tan sols eren vint
milÓ, digu� el president
Matas, donant a entendre
que nÕhi havia cinc o sis-
cents mil que havien rom�s
a casa seva. Els nostres
n�meros s�n de vint-i-cinc
mil mallorquins i
mallorquines descontents
amb una pol�tica que
menyst� la necessitat de
respectar i tenir cura del
medi ambient, en una illa
que ha de ser conscient
que aquest medi �s, potser
fins i tot m�s que en altres
llocs, el que sost� la
societat.

El territori, la gent i la
llengua dÕaquesta illa de
Mallorca estam amena�ats.
Els governants no actuen
per donar-nos la protecci�
necess�ria: fan el joc
precisament als que
potinegen els nostres drets,
tant si s�n dÕaqu� com si
s�n de fora. No els ho hem
de deixar fer. Ben segur
que aquest no ser� el
darrer pic que haurem de
sortir al carrer a defensar
una terra, o una llengua
que nom�s podem
defensar nosaltres
mateixos. 

Pere C�naves

Una terra, una gent,
una llengua... amena�ades



CS de la Comissi�
Obrera Nacional de
Catalunya
Via Laietana, 16, 7�
08003 Ð Barcelona
Tel. 93 481 29 11

UC del Bages 
Pg.  Pere III, 62
08240 Ð Manresa
Tel. 93 873 00 00

UC del Vall�s Occidental
Rambla, 75
08202 Ð Sabadell
Tel. 93 725 26 66

UC del Baix Llobregat
Ctra. dÕEsplugues, 68
08940 Ð Cornell�
Tel. 93 377 92 92

UI de Girona
Miquel Blay, 1, 5�
17001 Ð Girona
Tel. 972 21 73 03

UI de Tarragona
August, 48, baixos
43003 Ð Tarragona
Tel. 977 22 83 96

UI de Lleida
Av. Blondel, 35, 2n
25002 Ð Lleida
Tel. 973 26 36 66

CS de CCOO del Pa�s
Valenci�
Pla�a N�pols i Sic�lia, 5
46003 Ð Val�ncia
Tel. 96 388 21 00

Uni� Comarcal de
lÕAlacant� 
Av. Salamanca, 33
03005 Ð Alacant
Tel. 96 598 21 23

CS de CCOO de les Illes
Balears
Francesc de Borja Moll, 3
07003 Ð Palma de
Mallorca
Tel. 971 72 60 60

ADRECES DELS SERVEIS LING�êSTICS DE CCOOHISTñRIA DE LA FEDERACIî
DÕENSENYAMENT DE CCOO
DEL PAêS VALENCIË

A final dels anys 70 un nombr�s grup
dÕensenyants del Pa�s Valenci� van
iniciar un debat sobre la conveni�ncia
de constituir un sindicat dÕensenyament
al si dÕuna confederaci� sindical de
classe, Comissions Obreres del Pa�s
Valenci�. DÕaix� ja fa vint anys, i ara
alguns companys han intentat
reconstruir aquells fets i tot el proc�s
que sÕha esdevingut fins als nostres
dies. No es tracta dÕun exercici de
nost�lgia, sin� de la reconstrucci� de la
mem�ria colálectiva. Davant dÕaquell
corrent academicista que diu que la
hist�ria nom�s la poden fer persones
amb un distanciament generacional i
amb un criteri cient�fic, nosaltres
pensem que, amb totes les limitacions
dÕun proc�s inacabat, val la pena que
els testimonis que han fet aquesta
hist�ria compareixen i donen la seua
versi�. Podem dir que la Hist�ria de la
Federaci� dÕEnsenyament de CCOO PV
�s tamb� la hist�ria de lÕensenyament al
Pa�s Valenci�, ja que en les p�gines
dÕaquest treball es recull, a trav�s dels
documents dels diferents congressos,
lÕan�lisi de lÕevoluci� del sistema
educatiu.

amb el suport de:

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Cultura
Direcci� General de Pol�tica Ling��stica
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Publicaci� del serveis ling��stics de CCOO de
Catalunya, les Illes Balears i el Pa�s Valenci�
Miquel Blay, 1, 5� 17001- Girona
Tel.: 972 21 73 03
Fax: 972 22 30 91
E-mail: girona1@conc.es
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Redacci�: Carles Bertran, Pere C�naves, 
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El galliner

Un recull com aquest que sÕacaba de publicar era
necessari. LÕactivitat sindical fa escriure molts documents, i
en fa escriure, a m�s, a gent que no est� gens
acostumada a escriureÕn perqu� la seva feina habitual �s
una altra. Per aix� va tan b� que hi hagi recollides en un
sol llibre tot dÕinformacions que ajuden a redactar i
presentar correctament tots aquests papers,  �s a dir, que
faciliten la feina sindical. Hi ha models de documents per a
diferents ocasions, indicacions sobre com sÕhan dÕescriure
Ñabreviacions, llenguatge no sexista, dubtes,
vocabulari...Ñ i exemples de tota mena. A partir dÕara, fer
feina sindical ser� m�s f�cil i tamb� m�s relaxat, perqu�,
almenys els documents, tindrem una mica m�s de
seguretat dÕestar-los fent b�.

Papers sindicals. Manual per a la redacci� de
documents

Immigraci�,
integraci� i
llengua

Com passa amb les
pelál�cules, fa un any que
vam fer un seminari a
Barcelona sobre
immigraci�, integraci� i
llengua, i ara surt el llibre.
Hi ha recollides totes les
intervencions que es van
fer en el seminari, tant les
de les ÒpersonalitatsÓ com
les dels assistents, i
tamb� els documents que
es van oferir als
participants per preparar
les diverses sessions de
treball. El resultat �s un
llibre que t� inter�s per si
mateix, i no nom�s com a
souvenir del seminari. 

Cursos de valenci� de la Secretaria de Formaci� i lÕOficina
de Promoci� i òs del Valenci� (CCOO del Pa�s Valenci�)
Matr�cula: desembre (es convocar� personalment) - Duraci� del curs: de febrer a juny

Caracter�stiques: el curs �s de 72 hores lectives. Es far� un hora i mitja cada dia durant dos dies a
la setmana. Horari segons prefer�ncies.

Preu: 4.000 PTA (afiliaci�) Ð 6.000 PTA (no afiliaci�)
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