
Horitzó Joan Fuster 17-18 desembres      Castelló de la Plana

El proper dissabte 17 de novembre a Castelló de la Plana es commemoren els 90 anys de
les Normes de Castelló, moment en que la nostra llengua comença a tenir una normativa
compartida per tots els territoris. Aquesta commemoració s’ha convertit en una jornada de
reivindicació i defensa de la llengua catalana arreu de tot el seu marc lingüístic.

Aprofitant aquesta data, des de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca, Decidim País Valencià
i l’Assemblea Nacional Catalana posem en marxa Horitzó Joan Fuster, unes jornades de
reflexió i debat sobre les línies de treball que cal desenvolupar per seguir teixint xarxa entre
els diversos territoris dels Països Catalans.

Espai: Sala La Bohemia (Carrer Ciscar, 14, Castelló de la Plana)

Horaris

Dissabte

Hora Acte Ponents

10.45-
12-10

Estratègies cap a la independència dels
Països Catalans

Taula rodona sobre les diverses estratègies
que s’estan desenvolupant en cada
territori. Reflexionem entorn dels elements
que podem reforçar per seguir avançant.

Zahia Guidoum: coordinadora
de Decidim País Valencià

Dolors Feliu: presidenta
Assemblea Nacional Catalana

Joan Planes: president de
l’Assemblea Sobiranista de
Mallorca

12.10-
12.30

Descans

12.30-
14

L’articulació de la lluita per la llengua
trencant els marcs autonòmics

Taula rodona sobre les estratègies a
desenvolupar que superin els marcs
autonòmics i estatals que ens han imposat
i evidenciïn la unitat de la llengua.

Gerard Furest: filòleg,
sindicalista i activista per la
llengua.

Alexandra Uso: presidenta
d’Escola Valenciana

Neus Sanchez: professora de
català i activista

14.30 Dinar: 10 euros

17.30 Manifestació “Una llengua per guanyar”

20 Concert (15 euros)
Parint Versos, Al Tall i la Unió Musical del
Grau, Lola Bou i Manel Brancal , Borja
Penalba, Mireia Vives, Feliu Ventura i
David Fernandez.
Jazzwoman, Auxili, La Kinky Band



Diumenge

12-
13.30

100 anys de Fuster, un horitzó de futur

Joan Fuster posà sobre la taula la
necessitat de construir un projecte
compartit pels Països Catalans.

Debatem  sobre quins elements cal tornar
a posar sobre la taula per evidenciar
l’existència d’un marc nacional compartit i
quines estratègies cal desenvolupar per
avançar en la construcció dels Països
Catalans.

Toni Infante: portaveu de la
campanya Reciprocitat Ara i
de la Crida pel Finançament

Elisenda Paluzie: catedràtica
d’Economia

Fanny Tur: historiadora,
activista cultural, exconsellera
de cultura del govern balear.
Va ser consellera de Cultura
d'Eivissa i Formentera i va
dirigir l'Institut Ramon Llull a
les Illes


