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Enguany fa deu anys que un fatídic accident de muntanya 
segava la vida de l’activista Martí Gasull i Roig (Barcelona, 1969 – 
Manaslu, 2012), fundador i ànima de Plataforma per la Llengua. 
Aquells dies de setembre de 2012, des del camp 3 del Manaslu, 
a 7.000 metres d’altitud, Gasull continuava treballant amb el 
seu netbook en documents de l’entitat, com per exemple en 
l’elaboració de propostes de gestió lingüística tenint en compte 
els hipotètics escenaris de futur. 

Aquesta ha estat una dècada especialment intensa, d’àmplies 
mobilitzacions, jornades històriques i circumstàncies 
excepcionals que mai hauríem cregut que viuríem. Pel que fa 
a la situació del català, però, han estat uns anys en els quals la 
nostra llengua ha patit una pèrdua progressiva d’ús social, fins a 
l’actual percentatge del 32%, fet que ens situa en una emergència 
lingüística que ens ha de fer prendre consciència de la gravetat en 
la qual ens trobem, i activar-nos per revertir-la.  

Si les xifres globals d’ús de la llengua no són bones és també a 
conseqüència de la gran quantitat d’atacs que hem hagut de 
patir per part d’aquells que no s’estimen el català, que volen 
judicialitzar-nos, i que pretenen laminar un model educatiu 
d’èxit. Atacs que cal sumar als incompliments reiterats de les 
nostres institucions, que segueixen sense fer complir aquelles 
lleis i normatives que protegeixen el català i que, ara, fins i tot han 
pretès modificar la llei de política lingüística per retallar els drets 
a la nostra llengua.  

En aquest context, Martí, Plataforma per la Llengua hem 
continuat caminant endavant, treballant en múltiples àmbits 
i des dels diferents territoris de parla catalana: possibilitant 
les retransmissions esportives en català a Catalunya del Nord, 
desenvolupant un ambiciós projecte musical a Eivissa, potenciant 
la nova generació cultural algueresa, connectant els joves 
valencians amb els creadors de continguts, incidint als barris amb 
més diversitat de les ciutats catalanes, coordinant-nos amb ens 
associatius i pedagògics, apostant per un món socioeconòmic 
amb responsabilitat social, incidint en el sector audiovisual, 
promovent la projecció internacional, i un llarg etcètera. 

I aquesta tasca tan necessària que ens permet obtenir resultats 
tangibles és gràcies al suport dels més de 25.000 socis i de les 
desenes i desenes de voluntaris que cada dia s’activen i es 
comprometen a fer que el català avanci.

Fem que el català avanci!

Continuem caminant
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DEFENSEM L'ESCOLA EN CATALÀ

Defensem l’escola catalana!
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DEFENSEM L'ESCOLA EN CATALÀ

Fotògraf: Jordi Borràs
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 Quan ERC, Junts, PSC i En Comú Podem van acordar 
una reforma de la Llei de política lingüística vam 
denunciar que, per primer cop, la vehicularitat del 
castellà estava prevista en una llei catalana. Vam 
reclamar als partits que rectifiquessin i vam coordinar 
el manifest «Defensem l’escola en català», signat per 
més de 200 personalitats destacades. La pressió va 
aconseguir que Junts se’n desmarqués i, finalment, 
els altres tres partits també van deixar de banda la 
proposta.

 Per tal de fer front a l’embat judicial i reforçar l’escola 
en català, el primer d’abril vam impulsar una campanya 
per recollir signatures i demanar als partits tres accions: 
retirar la proposta de modificació de la Llei de política 
lingüística, crear un pla d’acció per impulsar el català a 
l’escola i impulsar un front judicial comú. La campanya 
ja ha aconseguit més de 25.000 signatures. 

 El 2 de maig vam denunciar la persecució judicial contra 
la immersió lingüística a l’ONU. En una intervenció 
des de Viena al Fòrum regional d’Europa i Àsia Central 
per a les minories, vam demanar al relator especial de 
l’ONU per a les minories, Fernand de Varennes, que 
intervingués per defensar el dret a l’educació en català. 

 El 16 de maig vam anunciar que ens personàvem contra 
l’execució de la sentència del TSJC, que obligava el 
Govern a enviar immediatament instruccions a les 
escoles per aplicar la sentència i fer un mínim del 
25% de castellà. Altres associacions es van unir a 
aquest front judicial i també es van personar contra la 
interlocutòria.

 Quan ERC, Junts, PSC i En Comú Podem van acordar 
una nova llei sobre les llengües de l’escola, vam alertar 
dels perills de la proposta, que defineix el castellà com 
a llengua «curricular» i permet que el govern espanyol 
pugui fixar fins a un 50% de castellà, emparant-se en la 
Llei Celaá. 

 El 31 de maig, fent un front amb diverses entitats, vam 
interposar una acció al TSJC per demanar la nul·litat de 
la sentència i de la seva execució perquè el jutge Javier 
Aguayo, president de la sala contenciosa administrativa 
del TSJC, va  triar ell mateix formar part del tribunal del 
cas, un fet que vulnera un principi jurídic fonamental: el 
dret de ser jutjat per un magistrat predeterminat per la 
llei. 

Defensem l’escola catalana!

Els infants i adolescents són el grup social en què s’ha fet més palès el retrocés en l’ús del 
català. Per revertir aquesta tendència, cal actuar en molts àmbits, però és indispensable 
que l’escola sigui exemplar lingüísticament. En els darrers anys, això no ha estat així, i, 
per si no fos prou greu, aquest octubre el Tribunal Suprem va ratificar la sentència del 
TSJC que pretén imposar un mínim del 25% de castellà a les escoles. El 23 de novembre 
vam avançar la notícia i vam denunciar que la sentència era contrària a la CELRoM, el 
tractat europeu ratificat per l’Estat espanyol que l’obliga a oferir un sistema educatiu 
totalment en català. Com a demostració de força, amb la plataforma Somescola vam 
organitzar una manifestació el 18 de desembre que va aplegar milers de persones al 
centre de Barcelona per protestar contra la sentència. Des d’aleshores, hem treballat per 
combatre l’embat judicial i per evitar que les propostes dels partits catalans empitjoressin 
la situació. L’objectiu: defensar el català com a única llengua vehicular.

 1.           2.        3.

 4.        5.       6.
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Dos-cents professionals de l’àmbit del dret, 
la política i el món de la cultura d’arreu dels 
territoris de parla catalana han donat suport 
al manifest «Defensem l’escola en català», tot 
apel·lant a la responsabilitat individual i a la 
consciència lingüística. Al text, es reclamen 5 
compromisos adreçats als diputats del Parlament 
de Catalunya:

 1. Que aturin la proposta de modificació de la 
Llei de política lingüística.

 2. Que reforcin el català com a llengua del 
sistema educatiu (i també l'occità a l'Aran).

 3. Que garanteixin la no discriminació dels 
alumnes en l'accés al coneixement i l'ús 
del català.

 4. Que col·laborin amb les institucions dels 
altres territoris de parla catalana per fer 
del català l'idioma públic comú.

 5. Que facin que el català també sigui útil, 
necessari i atractiu fora dels centres 
educatius a través, per exemple, de la 
millora de la nova llei audiovisual.

Signatures a canvia.cat
Més de 25.000 persones han signat la petició 
«Passa a l’acció per l’escola en català» des 
del portal canvia.cat, una eina participativa 
per mostrar el suport a campanyes del teixit 
associatiu a partir d’un senzill formulari. En 
aquesta ocasió, les nombroses adhesions 
enforteixen la carta que des de Plataforma per 
la Llengua s’adreça als portaveus dels quatre 
grups parlamentaris que van proposar modificar 
la Llei de política lingüística perquè la retirin i, 
en canvi, apliquin un conjunt de mesures reals a 
favor del català. 

L’escola, present i futur

 
Mireia Plana

Vicepresidenta  
de Plataforma per la Llengua

A Plataforma per la Llengua hem estat molt més enfeinats del que és 
habitual en els darrers mesos. L’amenaça al model de l’escola en català, 
també al País Valencià i a les Illes Balears, ens ha portat a accentuar els 
mecanismes de defensa i a incrementar la nostra actuació com a grup de 
pressió, una de les nostres funcions com a entitat.

En aquests darrers mesos, hem començat per assessorar-nos 
correctament: ens hem reunit amb juristes, lingüistes i sociolingüistes 
i sobretot mestres i pedagogs per saber què representava exactament 
la sentència sobre el 25% i la solució que proposaven els grups 
parlamentaris. I ho hem explicat a tothom: govern, Parlament, sindicats 
i societat en general. També des de Somescola, plataforma de la qual 
formem part amb moltes altres entitats relacionades amb l’escola, hem 
explicat el nostre posicionament i hem treballat en tres línies principals: 
trobar la solució legislativa més adequada, pressionar el Govern per 
incrementar els recursos adreçats a l’educació dels nostres infants i joves 
dins i fora de l’aula i fer un front comú per afrontar els embats judicials 
que han vingut i que puguin venir.

Hem treballat incansablement, equip tècnic i voluntaris, a tot el 
territori. I, tot i així, hem de dir que només estem satisfets parcialment. 
Encara queda molt camí per recórrer si volem millorar l’accés dels joves 
a la formació i la cultura en català. Ens cal més presència de la nostra 
llengua en el món audiovisual, a les xarxes socials i als videojocs. Ens 
falten referents culturals, necessitem una TV3 forta i moderna que 
creï aquests referents i els difongui. Cal que el català sigui realment 
necessari per viure als territoris de parla catalana. Falta també formació, 
consciència i suport per als nostres mestres, que fa anys que pateixen una 
situació a les aules de complexitat màxima: infants i joves de cultures 
molt diferents, i pocs recursos per aules d’acollida. Hem de recordar 
que els mestres són un element central en qualsevol país, perquè són els 
models que seguiran els joves, la seva porta d’introducció a la cultura.

Per això, Plataforma per la Llengua continuarà treballant amb fermesa i, 
com sempre, amb el màxim rigor tècnic i sense perdre de vista l’objectiu 
d’aconseguir que el català sigui present amb normalitat en tots els àmbits 
i en tot el domini lingüístic. I molt especialment, per enfortir un model 
d’escola catalana plural, dinàmic i amb el català com a llengua vehicular. 
I us necessitem a tots! Tots som referents lingüístics!
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La discriminació lingüística en les administracions espanyoles
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El resultat d’una 
ideologia supremacista

Plataforma per la Llengua elabora cada any un recull amb les discriminacions lingüístiques a 
catalanoparlants protagonitzades per les administracions espanyoles. Es tracta de casos en què un 
usuari ha vist denegada l’atenció perquè s’expressava en català o en què ha estat pressionat per canviar 
al castellà. Sovint, els discriminadors justifiquen la seva actitud amb expressions de caràcter ideològic. 

A l’Estat espanyol, construït i sostingut sobre el nacionalisme espanyol, que té en la supremacia 
castellana un element central, està plenament normalitzada la noció que les minories tenen l’obligació 
de conèixer i usar el castellà mentre que el grup dominant castellanoparlant no té deures recíprocs. 
Es tracta d’una idea de tints colonials perquè crea dues classes de ciutadans amb un reconeixement 
i uns drets desiguals, i perquè supedita els drets d’uns grups a la comoditat i conveniència d’un 
altre. Parcialment, aquesta idea està consagrada a la Constitució espanyola. Amb tot, no totes les 
discriminacions lingüístiques són estrictament legals. 

Per bé que la Constitució espanyola de 1978 estableix un marc antiigualitari i no se separa del 
supremacisme castellà tradicional, també crea certs espais de suposada igualtat i reconeix 
determinats drets lingüístics a les minories. Un d’aquests drets és el de comunicar-se en català amb les 
administracions públiques. Tanmateix, aquest dret és sovint vulnerat, en part perquè molts funcionaris 
no tenen el requisit de conèixer les llengües diferents del castellà, en part perquè no hi ha mecanismes 
efectius per garantir els drets lingüístics, o perquè molts funcionaris s’identifiquen amb aquest 
nacionalisme espanyol que nega la igualtat lingüística.

La discriminació 
lingüística  
en les 
administracions 
espanyoles
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La discriminació lingüística en les administracions espanyoles

Un problema estructural...
Les discriminacions lingüístiques protagonitzades 
per treballadors públics que arriben a coneixement 
de Plataforma per la Llengua creixen any rere any. 
Si el 2018 se’n van detectar 25 casos, el 2019 en van 
ser 32, el 2020 52 i el 2021 99. És probable que aquest 
augment no es degui principalment a una agudització 
del problema, sinó més aviat a un increment en la 
consciència lingüística i de la denúncia, i a un major 
coneixement públic de l’activitat de Plataforma per la 
Llengua: el 2021, 92 dels 99 casos van ser comunicats 
directament a l’entitat per les víctimes (els altres 8 van 
ser publicats abans als mitjans de comunicació). Amb 
tot, aquestes xifres mostren que hi ha un problema 
estructural de discriminació en el sector públic i 
indiquen que les administracions no han fet els canvis 
necessaris per erradicar-la.

I les administracions 
autonòmiques?
Amb tot, cal tenir present que les administracions 
autonòmiques també discriminen amb freqüència els 
ciutadans que s’expressen en català. En concret, l’àmbit 
sanitari és un focus creixent de discriminació lingüística. 
La relaxació en la comprovació que els nous treballadors 
compleixen els requisits legals de coneixement de català, o 
l’absència d’aquest requisit en els processos de contractació, 
són els motius principals de discriminació. El 2021, 
Plataforma per la Llengua va ser coneixedora de 38 casos de 
discriminació en el sector públic autonòmic, 37 dels quals 
en la sanitat. En alguns casos, no hi ha necessàriament 
una actitud bel·ligerant i hostil, clarament ideològica, però 
el sistema i les seves falles faciliten que es produeixin les 
discriminacions igualment. Al cap i a la fi, el supremacisme 
lingüístic castellà no és només un conjunt d’idees i d’actituds, 
sinó que inspira també un arranjament social i administratiu 
concret, una estructura, que afecta profundament la vida dels 
parlants de les llengües subordinades.

... de l’administració  
general de l’Estat
El sector públic estatal és el protagonista principal de 
les discriminacions: 49 de les 99 discriminacions de 2021 
van ser perpetrades pels seus treballadors. Tres factors 
conflueixen a explicar això. En primer lloc, el requisit de 
conèixer el català és virtualment absent en els processos 
de contractació i selecció de personal estatal. En segon 
lloc, els cossos de l’administració general de l’Estat 
estan fortament impregnats de nacionalisme espanyol, 
una ideologia que té en el supremacisme castellà un 
element central. Que molts funcionaris considerin que el 
castellà té un rol diferenciat i superior, que els parlants 
d’altres llengües tenen l’obligació d’expressar-s’hi i que 
han de ser deferents amb el grup dominant són idees 
que expliquen que siguin hostils amb aquells ciutadans 
que es mantenen en català. Finalment, l’absència de 
mecanismes concrets i efectius per assegurar l’atenció en 
català i per castigar les conductes discriminatòries facilita 
les discriminacions dels ciutadans catalanoparlants.
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Hem de ser conscients que la situació que tenim 
no és pas normal, i quan dic que no és pas normal 
vull dir que danesos, noruecs o eslovens, per posar 
només tres exemples a Europa, no han de patir pels 
seus drets lingüístics ni pel futur de la seva llengua 
com malauradament sí que hem de fer nosaltres. 
Ells poden viure plenament en les seves llengües i 
nosaltres no. I tot això sabent que aquestes llengües 
tenen menys parlants que el català. Cal recordar que 
al món hi ha més de 6.000 llengües i el català, per 
nombre de parlants, està entre les 100 més grans. 
Així, quan parlem del català, no podem parlar 
d’una llengua «minoritària», sinó d’una llengua 
«minoritzada».

És per això que, a més de la conscienciació i 
activació social, ens cal que les administracions, 
totes, facin de debò unes polítiques lingüístiques 
globals que siguin decidides, desacomplexades 
i efectives, tot impedint que puguin continuar 
havent-hi discriminacions lingüístiques com les que 
patim dia rere dia. S’ha de començar a revertir la 
minorització des de ja!

I aquest canvi de mentalitat i d’actuació ha de venir 
des dels estats (i les institucions europees), que 
han de deixar de posar traves al català (i a les altres 
llengües que es parlen als seus territoris), fins als 
ajuntaments. Passant, és clar, per les administracions 
autonòmiques i regionals. I aquestes polítiques, que 
han de ser en tots els àmbits -perquè en cap àmbit 
estem prou bé-, han de ser particularment acurades 
en el cas de la infància i la joventut, perquè com en 
tots els casos el futur són els joves, i estem parlant 
d’assegurar el futur, un bon futur, per al català.  
Un futur sense discriminacions. Senzillament volem 
ser ciutadans europeus normals i tenir el futur  
i l’ús de la llengua assegurats!

Una llengua normal

Òscar Escuder
President  

de Plataforma per la Llengua

Un altre model és 
possible: el Canadà, 
Suïssa i Bèlgica!
En les democràcies lingüístiques, països que reconeixen de 
manera igualitària tots els seus grups lingüístics autòctons, les 
diverses llengües patrimonials són oficials de l’administració 
general o federal i cadascuna ho és en exclusiva en el territori 
històric respectiu. Es tracta de països com el Canadà, Suïssa 
i Bèlgica. Posar fi a la discriminació lingüística estructural a 
l’Estat espanyol implica reformar la Constitució de 1978 per 
emular aquests països. Aquest canvi constitucional suposaria 
la fi de les polítiques discriminatòries en els requisits 
lingüístics dels funcionaris, en les comunicacions amb 
l’administració central, en els deures dels ciutadans, en el món 
del consum i en el reconeixement simbòlic.

Dins del marc actual, per bé que limita molt la capacitat 
d’arribar a la igualtat, també hi ha millores possibles que 
tendirien a dificultar la discriminació lingüística. La primera 
és donar eficàcia al dret d’usar les llengües diferents del 
castellà amb les administracions radicades als territoris on 
són oficials. Aquest dret, segons el Tribunal Constitucional 
espanyol, deriva de manera directa de la Constitució 
espanyola, que permet l’oficialitat territorial dels idiomes 
històrics diferents del castellà. 

Les normes d’ordenació del funcionariat estableixen 
obligacions per a l’administració i per als funcionaris 
concrets. Tanmateix, aquests principis no es concreten en 
normes específiques que assegurin el dret d’opció lingüística. 
La majoria dels funcionaris estatals no tenen el requisit 
de conèixer cap altra llengua que el castellà i tampoc no 
existeixen quotes fixes de treballadors lingüísticament 
competents per oficina i per torn d’atenció. Per tant, el 
dret d’opció lingüística es veu limitat fins a cert punt a la 
conjuntura i a la bona sort. En el mateix sentit, també caldria 
establir procediments efectius per depurar responsabilitats en 
cas de discriminació.

 Finalment, és necessari un canvi cultural que erradiqui la font 
última de discriminació: una visió supremacista castellana 
de l’Estat espanyol, vinculada al nacionalisme espanyol 
tradicional. Aquesta visió defensa una jerarquia entre les 
diverses llengües de l’Estat, normalitza la desigualtat en 
drets i deures dels ciutadans, justifica les discriminacions i 
culpabilitza les víctimes. Aquesta visió, derivada d’una pulsió 
uniformista i negacionista dels diferents grups nacionals de 
l’Estat, és font de conflicte, de greuges i de discriminació.
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«La sanitat no té 
llengua... si no és 
l'espanyol»

Antoni Royo
Historiador i delegat de  

Plataforma per la Llengua País Valencià

Sempre que denunciem des de Plataforma per la 
Llengua el rebuig i el menyspreu cap al català per 
part de professionals de la Sanitat, se'ns respon que 
l'important no és la llengua que parla, sinó que siga 
encertat en la curació dels pacients. Perfecte, bo és 
saber-ho. 

Ara imagineu per un moment que hi haja un 
professional que, quan entra un pacient parlant-li en 
espanyol, li responga que no l'entén, i li exigisca que 
li parle... en anglès, posem per cas. Immediatament, 
tots els «defensors de l'eficàcia» posarien el crit al 
cel, exigint no només que els entenguera, sinó que 
els parlara en espanyol, al·legant que és la llengua 
oficial del territori. Llavors, l'argument que és un 
gran especialista, que l'important és la curació 
dels pacients, deixarien de tenir valor, i la llengua 
passaria al davant de tot. L'espanyol sí i el català 
no? I la resposta «és que som a Espanya» com a 
argument seria el mateix que ells no accepten quan 
els responem que som al País Valencià (o a les Illes, o 
a Catalunya, o...).

Afortunadament, aquests professionals de la Sanitat 
que avantposen la seua ideologia a la salut dels 
pacients són només una minoria, i la majoria d'ells 
tenen clar que els cal acostar-se al malalt amb tots els 
mitjans, lingüístics inclosos. I sabem bé que, quan es 
diu que no s'entén una llengua llatina occidental des 
d'una altra de veïna, s'està mentint descaradament 
per raons de tancament ideològic; és a dir, que «no 
l'entenc» significa en realitat «no el vull entendre».

Drets i privilegis

 
Ivan Solivellas

Lingüista i delegat de  
Plataforma per la Llengua Illes Balears

Durant els darrers mesos, Plataforma per la 
Llengua Illes Balears ha estat fent feina de valent 
per tal de recuperar els drets lingüístics dels 
consumidors catalanoparlants, uns drets que 
teníem garantits gràcies a la Llei de consum 
(1998) i, sobretot, la Llei de comerç (2001), però 
que posteriorment el govern de Bauzà (Partit 
Popular) , va decidir derogar. Malauradament, 
però, després de dues legislatures de Pacte de 
progrés aquests drets no s'han recuperat.

D'aquesta manera, si bé una part de ciutadans 
de les Illes Balears —els catalanoparlants— no 
tenen drets com a consumidors i, per tant, 
poden ser discriminats per raó de llengua, els 
altres —els castellanoparlants— tenen tots els 
seus drets garantits, com a ciutadans, com a 
consumidors i, fins i tot, com a treballadors, car 
poden decidir no aprendre la llengua pròpia de 
les Balears.

Això, ben mirat, no és ni tan sols una 
asimetria legal, sinó que va més enllà: va de 
drets i de privilegis. I, una vegada més, els 
castellanoparlants són els privilegiats, perquè 
poden viure i fer feina a qualsevol indret de la 
catalanofonia sense necessitat d'aprendre català.

Mentrestant, els governs progressistes, liderats 
per Francina Armengol, permeten aquesta 
injustícia, argüint que no es pot «imposar» 
res al sector privat. En canvi, no s'estan de 
regular el turisme d'excessos, d'aplicar polítiques 
ecològiques i tutti quanti. Tot plegat sembla 
més aviat desídia i por. I, sobretot, injustícia 
per part dels qui pertanyen al selecte grup dels 
privilegiats.
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Exemples de discriminacions:
1. La culpabilització de les víctimes: l’acusen de «dictadora»  
per no cedir a l’exigència de parlar en castellà.
Una veïna de Montmeló va rebre una carta certificada. La cartera va demanar-li el número del 
carnet d’identitat. Quan l’hi va dir en català, la cartera li va exigir que ho digués en castellà. La 
ciutadana va recordar-li que tenia dret reconegut de parlar en català. La cartera llavors va dir-li 
que li tornés la carta. Com que no l’hi va tornar, la cartera es va posar a increpar-la: «estic farta de 
gent com tu», «ets una dictadora!». A més li va fer gestos obscens i li va treure la carta de la mà. 
L’incident mostra fins a quin punt el supremacisme castellà altera la comprensió de la realitat: la 
servidora pública que exigia a la contribuent que no parlés en la seva llengua al seu territori nadiu 
l’acusava de «dictadora» per no cedir.

2. Els plans docents a la universitat, constantment vulnerats.
Un estudiant de treball social de la Universitat de Barcelona va explicar a Plataforma per la 
Llengua que moltes de les assignatures que s’anunciaven en català s’acabaven impartint 
en castellà. En un cas, la professora fins i tot havia dit que no entenia el català i havia donat 
indicacions que els alumnes havien de fer les intervencions, els treballs i els exàmens en castellà. 
Aquesta exigència és il·legal, atès que l’Estatut reconeix el dret dels alumnes «a expressar-se, 
oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin».

3. La impunitat dels jutges i dels funcionaris judicials,  
agents del supremacisme castellà.
En molts jutjats, es vulneren els drets lingüístics dels catalanoparlants impunement, fins i tot 
en els casos que és obertament contrari a la legislació. El desconeixement dels discriminats i el 
temor dels advocats de perjudicar els interessos dels seus representats sovint faciliten aquesta 
impunitat. Per exemple, un activista independentista va ser forçat en dues ocasions per una 
mateixa jutgessa, a Olot, a parlar en castellà. Ell hi va accedir per no allargar el procediment i 
perquè creia que tornaria a tenir casos amb aquella jutgessa. En un jutjat de Barcelona, la lletrada 
de l’administració de justícia no donava curs als escrits d’un advocat perquè els presentava en 
català i només va rectificar quan l’advocat va recórrer.

4. El dret de parlar en català és paper mullat si els funcionaris  
no tenen l’obligació de saber-ne.
Diverses persones van queixar-se a Plataforma per la Llengua que els havien vulnerat els drets 
lingüístics al Registre Civil. L’oficina de Sant Feliu de Llobregat sembla especialment activa en 
la discriminació lingüística. A un home que va anar-hi per esmenar un error en el nom de la seva 
àvia una funcionària li va exigir que parlés «en español». També li va dir que «no tengo ninguna 
obligación de entenderle» i que «Ahora mismo no hay nadie. Si quiere ser atendido tendrá que 
hablar castellano». A una altra persona que va anar-hi a demanar informació, dues treballadores 
diferents li van exigir que parlés en castellà. L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic obliga els 
treballadors de l’administració a garantir que els ciutadans rebin l’atenció en la llengua oficial de 
llur elecció, i imposa a les administracions el deure de preveure que aquest dret quedarà garantit 
en la provisió de llocs de treball. Amb tot, pràcticament cap funcionari estatal té el requisit de 
saber català i no existeixen mecanismes concrets per garantir efectivament el dret dels ciutadans 
de parlar en aquest idioma.



El català 
no és 
residual a 
la justícia: 
l’hi fan
El català és la 
llengua d’ús 
majoritari en les 
relacions entre 
els advocats a 
Catalunya, però l’ús 
que en fan als jutjats 
és molt baix.
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Les inèrcies de l’administració de justícia, 
els operadors jurídics, la poca formació en 
català i un marc jurídic que privilegia l’ús 
del castellà han estat assenyalats com els 
principals obstacles que afronta la nostra 
llengua per esdevenir normal també als 
jutjats.

L’ONG del català ha encarregat al gabinet 
GESOP una enquesta centrada en un 
dels operadors que més participa del 
procediment: els professionals de l’advocacia 
L’enquesta ha comptat amb una mostra de 
800 advocats dels 32.844 col·legiats l’any 
2021 en els 14 col·legis catalans, fet que 
suposa que els resultats tenen un marge 
d’error de ± 3,5% (NC = 95,5% i p=q=0,5).

Figura 1.  
Punts on es van realitzar les enquestes:

Punts
d'enquestació

Mostra
assolida

Ciutat de la Justícia 260
Audiència Provincial  
de Barcelona

105

Il·lustre Col·legi d'Advocats  
de Barcelona

148

Jutjats de Figueres 7
Jutjats de Girona 44
Jutjats de Granollers 28
Jutjats de Lleida 32
Jutjats de Manresa 22
Jutjats de Mataró 21
Jutjats de Reus 7
Jutjats de Sabadell 34
Jutjats de Sant Feliu  
de Llobregat

30

Jutjats de Tarragona 34
Jutjats de Terrassa 13
Jutjats de Tortosa 10
Jutjats de Vic 5
Total 800
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El català no és residual a la justícia: l’hi fan

L’enquesta ha tingut com a objectiu 
principal conèixer el nivell d’utilització 
del català en els procediments judicials, 
així com avaluar també els frens per 
a l’extensió del seu ús i identificar les 
oportunitats de cara a augmentar la 
presència del català en aquest àmbit.

Una de les primeres constatacions 
que es pot fer és desmentir que el 
català sigui una llengua residual entre 
els advocats. Al contrari, el català és 
la llengua majoritària dels advocats 
fora del seu àmbit professional. Si 
se’ls pregunta per la llengua habitual, 
el 48,9% dels advocats responen que 
són catalanoparlants, als quals s’ha 

d’afegir un 14,9% de bilingües amb el 
català i el castellà. El català és també 
la llengua majoritària en les relacions 
entre advocats, el 44% afirmen que 
el fan servir de manera majoritària, 
mentre que només un 23,4% fa servir 
majoritàriament el castellà i un 31,7% 
fan servir català i castellà per igual.

A Catalunya, l’any 2021, només el 6,9% de les 
sentències judicials van ser en català. I van disminuint. 
La judicatura té molt poca connexió amb la societat 
catalana i la menysté. L’actitud de l’advocacia n’és un 
reflex. La xifra no havia estat tan baixa des de 2001, vint 
anys abans, quan van representar el 6,18% del total. Les 
sentències en català van marcar un màxim a Catalunya el 
2004, quan el 20,63% van ser en la llengua del país. Des 
de llavors la proporció de sentències en català s’ha reduït 
any rere any, amb l’excepció de 2019, quan va fer un 
lleuger repunt per tornar a caure l’any següent (el 2018 
van ser el 7,7%, el 2019 el 8,5% i el 2020 el 7,4%). 

 Les comarques gironines són les que el 2021 van produir 
proporcionalment més sentències en català, el 15,9% de 
les emeses en aquest territori, seguides de les de Ponent, 

el 10,9%. Barcelona ciutat només va produir en català 
el 5,5% de les sentències i les comarques de la província 
el 7%. Però cal tenir en compte que la província de 
Barcelona acumula pràcticament tres quartes parts de la 
població de Catalunya. A les Terres de l’Ebre, territori 
en què més del 70% de la població és catalanoparlant, 
només l’1,1% de les sentències van ser en català. 

Cal que aquesta sigui una prioritat del govern català, 
valencià i balear, i que l’Estat apliqui el que des del 
Consell d’Europa fa temps que se li reclama: que el 
coneixement del català sigui un requisit perquè els 
jutges exerceixin. L’enquesta de l’advocacia també ho 
demostra i aquesta és la solució que la majoria assenyala 
per garantir els drets dels catalanoparlants a una justícia 
en la seva llengua.

Una justícia injusta amb el català
 

Rut Carandell 
Directora de Plataforma per la Llengua

Figura 3. Ús del català amb altres professionals de l’advocacia.Figura 2. Llengua habitual dels 
professionals de l’advocacia  
(fora de l’àmbit professional).



�������
�����

������
�����

��������
�����

����������������
���������������

�����
����������������
�����������������

�����

���������
��������������

���������


���������
����������
��������

	�������������
�����������

���������������
�����������

	�������������
�������������

���������������
���������

���������
��������������
�����������

����������
����������
��������
�������������
�������

�����
�����

�����

����� �����

����

����

�	��� �
��
�������
���������
�

�	��
 �
� �
��


��
 ��
������
��
�
����
� �������

�� 
�����������
��� ���	�� ��
�������

���� �����������

������������

���������������������

�����������������������

	���������������������

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

������

������

������

������

������������

���������������������

�����������������������

	���������������������

����� ���� �����

����� ����� �����

����� ����� �����

����

������ ������� ��������

������ �������

�����

����������������
����������������


�������������������
��������

	����������������
���������������

�������������������

	����������������
�����������������

�����������������

����������������
������������������

������������������
��������������
����������������

����� ����� ����� ���������� �����

����

����

����

����

����� �����

����

�����

�����

�����

�����

����

����

����

����

�����

����

�����

�����

�����

�����

�����

����

����� �����

�����

Figura 4. Advocats que declaren ser catalanoparlants fora dels jutjats vs. 
Advocats que declaren que el català és la seva llengua de treball.

Figura 5. Ús del català a la justícia per part dels professionals de l’advocacia 
col·legiats a Catalunya.

Figura 6. Llengua en què declaren haver estudiat la carrera de Dret els advocats 
col·legiats a Catalunya.
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Tot i que el 63,8% dels advocats són 
catalanoparlants (comptant-hi el 
14,9% de bilingües) i que el català és 
la llengua principal de relació entre 
advocats, només el 36,6% consideren 
el català la seva llengua de treball, 
de manera exclusiva o combinada 
amb el castellà. La tendència és més 
accentuada en els menors de 41 anys, 
d’un 64,2% de catalanoparlants, 
només el 27,9% considera que el 
català és la seva llengua de treball.

Un 29,3% dels advocats parla amb 
els clients de manera majoritària en 
català i un 44,3% en castell i, fins a un 
80%, afirma que el fa servir en alguna 
ocasió amb els clients. 

En canvi, un 57,4% dels advocats 
(incloent-hi un 40,9% dels 
catalanoparlants) no fan servir el 
català mai o gairebé mai en els escrits 
presentats als jutjats i un 45,8% no 
el fa servir en les actuacions orals 
als jutjats, incloent-hi un 29% dels 
catalanoparlants. 

Quan es pregunta què es podria 
fer perquè el català tingui més 
presència a la justícia, un 57,1% 
proposen mesures per augmentar 
el coneixement del català entre els 
jutges i fiscals. De fet, un 63,4% dels 
advocats considera que conèixer el 
català hauria de ser un requisit per 
als jutges i magistrats que vulguin 
treballar a Catalunya.

Finalment, l’enquesta mostra que 
les facultats de Dret tenen una 
assignatura pendent amb el català: 
el 76,4% dels advocats i el 65,5% dels 
advocats menors de 41 anys diuen 
haver estudiat la carrera en castellà. 
Només el 20,4% d’aquests advocats 
joves afirmen que han estudiat la 
carrera en català.

La llengua  
de l’advocacia



20

Internacional

La immersió lingüística,  
a les Nacions Unides
El relator de minories de les Nacions Unides ha rebut una comunicació 
signada per Plataforma per la Llengua, el Sindicat d'Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC), la Fundació Escola Valenciana, Language Rights, 
USTEC-STEs-IAC, la Intersindical i Sine Qua Non en què se l’informa 
dels atacs reiterats de l’Estat espanyol al sistema d’immersió lingüística.

La comunicació informa el relator, Fernand de Varennes, de tots aquests atacs 
i li demana que emprengui accions concretes en defensa de l'escola en català. 
La sentència del Tribunal Superior, a més, és contrària a les recomanacions 
que el mateix de Varennes va fer a l’Estat espanyol el 2020, quan va demanar a 
les autoritats espanyoles que no reduïssin els percentatges de català del sistema 
educatiu català. 

Per altra banda, la sentència també és obertament contrària a la Carta Europea 
de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM), un tractat internacional 
promogut pel Consell d'Europa. En l'instrument de ratificació de la Carta, 
Espanya es va comprometre a garantir l'opció d'estudiar íntegrament en 
català. El Comitè d'Experts que vetlla pel compliment de la Carta i Comitè 
de Ministres del Consell d'Europa ja van advertir a Espanya l'any 2021 que els 
percentatges obligatoris de castellà són contraris a l'instrument de ratificació. 

Internacionalitzem  
la llengua!

Plataforma per la Llengua 
participa en la primera reunió del 
Consell de la Catalunya Exterior.

El Consell de la Catalunya Exterior 
(CCE), l’òrgan col·legiat que assessora el 
Govern sobre la política que s'ha de dur 
a terme en l'àmbit de les Comunitats 
Catalanes a l'Exterior, ha celebrat la 
seva primera reunió i Plataforma per la 
Llengua hi ha pogut assistir. El CCE 
és una eina que permetrà enfortir i 
augmentar la relació amb el mig milió 
de catalans i catalanes que viuen fora de 

Catalunya, i que són una peça clau per 
a l’acció exterior. A l’acte, que hi han 
participat diferents representants dels 
Casals Catalans, una de les principals 
preocupacions que s’ha repetit és la 
llengua i la seva projecció exterior. És 
per aquest motiu que Plataforma per 
la Llengua ha posat a disposició dels 
casals catalans l’exposició «The Catalan 
language, 10 million European voices». 

ELEN i NPLD,  
amb l’escola catalana

Dues xarxes europees que lluiten per 
la defensa de llengües minoritàries i 

minoritzades es pronuncien a favor de 
la immersió i condemnen fermament 

la sentència que imposa un 25% de 
castellà a l’educació pública catalana. 

L’European Language Equality Network 
(ELEN) i la Network to Promote 

Linguistic Diversity (NPLD) denuncien 
la decisió del tribunal i alerten que, si la 

sentència judicial s’executa, tindrà efectes 
devastadors per al model d’immersió 

lingüística, es traduirà en una disminució 
de la competència en llengua catalana i 
provocarà una profunda divisió social.

La presidenta d’ELEN, la professora 
Elin Haf Gruffydd-Jones, ha afirmat 

que: «El model d’educació d’immersió 
a Catalunya és efectiu i reeixit. Assegura 
que tots els alumnes, independentment 

de la seva llengua materna, siguin 
completament bilingües quan 

abandonen l’educació formal. Es basa en 
la voluntat democràtica del poble català 

i es fonamenta en una 
investigació acadèmica 

sòlida. La sentència 
del Tribunal Suprem 

imposa un percentatge 
arbitrari sense cap 

prova pedagògica de 
suport.»
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I el futur d’Europa?
Tres xarxes europees, juntament amb Plataforma per la 
Llengua, presenten propostes a la Conference on The Future 
of Europe (COFOE) a la Unió Europea per tal de protegir les 
llengües minoritàries i minoritzades. 

La European Language Equality Network (ELEN), la Network 
to Promote Linguistic Diversity (NPLD) i la Federal Union of 
European Nationalities (FUEN) presenten un total de 18 propostes 
en el marc de la COFOE. La COFOE és una iniciativa conjunta 
del Parlament, el Consell i la Comissió Europea que té per objectiu 
donar veu als ciutadans per tal que puguin opinar sobre el futur 
d'Europa. A través d'una sèrie de debats organitzats al voltant de 
cinc eixos, les institucions europees s'han compromès a escoltar els 
seus ciutadans i a fer seguiment de les recomanacions sorgides al Ple 
de la Conferència. 

Les 18 propostes fetes per les entitats busquen millorar la situació 
de les llengües minoritàries i no oficials dins la Unió. Cal destacar 
que la proposta «10 million voices: make Catalan an official EU 
language», d’un total de 1615 propostes dins l’eix «Valors i drets, 
Estat de dret i seguretat», va ser la que més adhesions va aconseguir, 
amb un total de 915. 

Estem preparats!

Marga Payola
Arquitecta i coordinadora 

internacional de  
Plataforma per la Llengua 

Ara que la pandèmia afluixa, estem 
a punt per tornar a portar el català 
arreu del món! Tenim previst 
inaugurar la nostra exposició «The 
Catalan Language: 10 million 
European voices» a diferents ciutats 
europees i americanes! 

Per primera vegada sortirem del 
nostre continent per explicar 
la vitalitat de la nostra llengua 
als americans, tant els del nord 
com els del sud, i als africans. 
Tunísia, l’Argentina, Mèxic, Itàlia, 
Eslovènia, Còrsega, els Estats Units, 
Romania, Àustria... tenim moltes 
ganes d’atendre totes les peticions 
que ens arriben per mostrar 
l’exposició i donar a conèixer la 
nostra llengua arreu!

També hem publicat la guia 
actualitzada «The Catalan 
language» en anglès, francès i 
alemany i ja ens la demanen en 
altres idiomes com l’italià, el 
castellà i el sard! En aquesta guia 
donem dades bàsiques de la nostra 
llengua i expliquem al públic 
internacional les potencialitats i les 
discriminacions que pateix el català.

Si vius a l’estranger segueix-nos a 
les xarxes socials perquè la propera 
exposició pot ser molt a prop!
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Entrevista Anna N. Schlegel

Fotògraf: Juan Miguel Morales
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ENTREVISTA

Empresària del sector tecnològic
Anna N. Schlegel
per Marc Biosca i Francesc Marco-Palau 

«Les empreses 
han de saber que 
amb el català 
també faran 
negoci».



Aquestes decisions depenen de dos grups: 1) L’equip de 
traducció de cada empresa 2) Els clients, nosaltres ho 
podem demanar. Per què no ho fem? Les empreses escolten 
molt als clients. Jo no he rebut mai cap petició de cap 
català per traduir res a cap de les empreses a on he treballat. 
En castellà o l'anglès ja va bé? 

Com podem fer avançar el català a les grans 
plataformes audiovisuals o al món dels videojocs?

Parlar amb els caps d’aquests equips per explicar-los que 
la nostra llengua és el català i que amb nosaltres també 
tindran rendiment. I llavors, activar els catalanoparlants. 
La força del client és crucial. Ara, si el cap de l’equip de 
globalització no té dades, o queixes, de la qüestió, no se 
n’assabenten. Hi ha moltes llengües al món. 

Com valores la legislació lingüística en l’àmbit 
socioeconòmic?

Els Estats Units no funcionen així. Si els negocis poden 
fer diners, ho faran i traduiran el que calgui als idiomes 
que els permetin fer diners i allà on ho demanin els clients. 
Per això és molt important parlar amb els caps d’aquestes 
plataformes, perquè és molt possible que ni sàpiguen que 
és el català. No podem assumir que som coneguts arreu! 

Per tant...?
Molts equips es basen en dades i les queixes dels clients, així 
com els grups d’interès o eines de recollides de signatures 
com change.org. Cal treballar en tots els àmbits. Ara, un 
cop l’empresa incorpora el català, cal que tothom l’utilitzi, 
perquè si els caps de la plataforma veuen que no hi ha gent 
fent-la servir, és molt possible que parin d’invertir-hi. 

Com veus la situació de la llengua catalana des de 
l’exterior, després de tants anys vivint a Amèrica? 

Com una bogeria que sembla que hagi sortit de lloc i 
molt difícil d’arreglar. Vaig anar-me’n l’any 1992 i recordo 
ja llavors  que no hi havia una correspondència entre la 
quantitat de gent que immigrava a Catalunya i l'esforç que 
es feia per ensenyar-los el català. Si observes com es fan 
les coses per exemple al Canadà, al Quebec el francès és 
obligatori, i es veu en els rètols, els menús, les escoles i les 
lleis. Ho respecten moltíssim i la gent utilitza el francès en 
tots els àmbits. Per què ens costa tant a Catalunya? Som 
tots nosaltres que l’hem de demanar i fer servir. El govern 
canadenc evidentment és més proactiu amb les polítiques 
lingüístiques i entenen que per mantenir un idioma s’ha de 
veure i fer servir a tot arreu.  

Quina política de traduccions tenen les grans 
empreses nord-americanes? 

En general les empreses prioritzen començar les 
traduccions pels idiomes dels països més potents, per 
exemple l’alemany o el japonès, ja que no totes les 
empreses tenen prou finançament per traduir els seus 
continguts a totes les llengües. En aquest sentit, els caps 
d’equips de globalització tenen un pressupost i sempre 
estan prioritzant. Però, ara hi ha més tecnologia com la 
intel·ligència artificial, que ajuda a traduir la majoria dels 
idiomes. D’aquesta manera, avui, amb un cost reduït, els 
empresaris poden traduir les seves pàgines web i els seus 
materials fent servir serveis provinents de la intel·ligència 
artificial.

Hi ha la percepció que abans era més fàcil incorporar 
el català al món digital? Exemples com Gmail, 
Microsoft, etc. 

No ho sé. Jo vaig ser de les primeres persones que va 
ajudar a Google a corregir el català, tenien un mètode de 
«Crowdsourcing» que ho va fer molt més fàcil. Potser ho 
podem recomanar als caps de globalització de LinkedIn, etc.  

Entrevista Anna N. Schlegel

Anna Navarro Descals (Olot, 1968) 
Coneguda professionalment com a Anna N. 

Schlegel, és una empresària catalana establerta 
als Estats Units des de fa trenta anys. Vinculada a 
Silicon Valley, Cap d'estratègia de GPA Innova, la 
revista Analytics Insight la va considerar la dona 

més influent en l’àmbit tecnològic del 2020. El 2021 
la Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de 

Sant Jordi. Recentment col·labora com a assessora 
voluntària de Plataforma per la Llengua.
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Hi ha empreses que no 
s'atreveixen a introduir el català 
per por a represàlies...

És una gran anomalia i un atac molt 
directe a la nostra llengua i manera 
de ser. Molts empresaris tenen por, i 
ho entenc. Però per què no posar-lo 
en diverses llengües? Als Estats Units, 
per exemple, jo visc a Califòrnia, els 
ajuntaments tradueixen l’etiquetatge 
en vietnamita, castellà, xinès, etc. I 
tothom tan content que tota la gent 
del poble ho pugui entendre. Però 
també s’ha de dir que Califòrnia és 
un estat molt acollidor i divers. El que 
està passant a Catalunya és molt trist. 
El català és un idioma molt important 
i si tots el fem servir, i el demanem, i 
no canviem de llengua quan sabem 
que ens entenen perfectament... 
aniríem molt millor. Demanem-lo, 
sempre!

Com hauríem de fer-ho?
Sent més valents. No passa res per 
parlar el català, és molt i molt fàcil 
sempre parlar en català. Quan te’n vas 
a viure a la Xina, aprens el xinès tant 
sí com no. A Catalunya ens deixem 
passar la mà per la cara. L’exemple del 
Barça amb Spotify és molt positiu. 
Esperem també que el govern català 
pressioni més a favor de la llengua.
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Entitat

Una Executiva  
d’idees i projectes
Amb més de 25.000 socis, Plataforma per la Llengua 
continua creixent. Enguany, l’Assemblea General 
Ordinària celebrada a l’Ateneu Barcelonès el 26 de 
març va donar suport a una renovació de la meitat 
de l’Executiva Nacional amb expertesa i noves 
incorporacions. 

A més de l’entrada de nous membres, per motius 
professionals o familiars antics membres com Josep 
Abad, Manel Carceller, Josep-Anton Fernández, Mar 
Forcada, Diego Sola i Jordi Taurinyà han deixat de 
formar-ne part per bé que continuen compromesos 
amb la llengua catalana. El mateix dia també va 
tenir lloc una Assemblea General Extraordinària 
en la qual es van aprovar diverses modificacions 
estatutàries per tal d’enfortir l’organització 
territorial de l’ONG del català.

Els membres  
de l’Executiva de  
Plataforma  
per la Llengua són:

Òscar Escuder i de la Torre
(Barcelona, 1968)

Cirurgià maxil·lofacial
President

Mireia Plana Franch
(Barcelona, 1964)

Filòloga i traductora
Vicepresidenta

Francesc Marco-Palau
(Tarragona, 1989)
Doctor en Història

Secretari

Marcel Padrós Perejoan
(Argentona, 1967)

Assessor fiscal,  
comptable i laboral

Tresorer

Enric Balaguer i Iglesias
(Prada, 1960)

Periodista
Delegat Catalunya  

del Nord

Roger Baldomà
(Sant Quirze del Vallès, 

1979) Analista  
i programador

Vocal

David Casellas i Gispert
(Girona, 1964)

Filòleg i professor
Delegat territorial  

Gironès

Irene Coghene
(l’Alguer, 1982)

Gestora immobiliària
Delegada l’Alguer

Carme Forcadell
(Xerta, 1955)

Expresidenta del  
Parlament de Catalunya

Vocal

Rosa de les Neus  
Marco-Palau

(Tarragona, 1987)
Doctora en Comunicació

Vocal

Rosa Monforte i Solà
(Cervelló, 1963)

Filòloga. Tècnica de 
normalització lingüística

Delegada territorial  
Baix Llobregat
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Rut Carandell, nova directora
Al febrer, l'advocada Rut Carandell va ser nomenada 

directora de Plataforma per la Llengua. Així, l’ONG 
del català agraeix la feina feta durant aquests anys 

a Neus Mestres, que ha dirigit l'entitat durant una 
etapa de gran creixement.

Llicenciada en Dret per la UB, Rut Carandell té un 
màster avançat en Ciència Jurídica per la UPF. 

Advocada i mediadora, Carandell compta amb un 
ampli bagatge professional. A banda d'exercir com 

a advocada, ha estat secretària d'Administració 
i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, 
directora de l'Escola d'Administració Pública de 

Catalunya i directora de l'Escola de Prevenció i 
Seguretat Integral. A més, Carandell compta amb 

una llarga trajectòria en la defensa, l'activisme i la 
promoció de la llengua catalana. Va ser  fundadora 

de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua 
Pròpia i va ser responsable de llengua del Consell de 

Col·legis d'Advocats de Catalunya.

Daniel Mundet i Cerdán
(Barcelona, 1974)

Sociòleg
Vocal

Marga Payola i Lahoz
(Palau-solità i Plegamans, 1979). 

Arquitecta. Assessora parlamentària 
al Parlament Europeu. 

Coordinadora d’Internacional

David Poudevida i Vives
(Barcelona, 1973)

Emprenedor
Vocal

Antoni Royo i Pérez
(Castelló de la Plana, 1954)

Historiador
Delegat País Valencià

Carles Solà
(Berga, 1964)

Periodista. Director del 
programa 30 minuts de TV3

Coordinador de Cultura, 
lleure i joventut

Ivan Solivellas
(Palma, 1992)

Doctor en Ciències del 
Llenguatge 

Delegat Illes Balears

Agustí Tola i Lorente
(Ciutat de Mèxic, 1993)
Consultor d’innovació

Delegat territorial 
Barcelonès

Roger Torrents i Serra
(Barcelona, 1976)

Consultor de dades
Vocal
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Entitat

Joaquim Arenas,  
Premi Especial del Jurat

El jurat de la 9a edició dels Premis 
Martí Gasull i Roig va atorgar el Premi 

especial del Jurat, consistent en un 
guardó escultòric del prestigiós orfebre 

i joier Joaquim Capdevila, a Joaquim 
Arenas i Sampere (Mataró, 1938), 
artífex de la immersió lingüística. 

Guardonant Arenas, que entre altres 
reconeixements ostenta el Premi 

Toniolo de la Universitat de Milà, 
es vol reivindicar el model d’escola 

catalana en llengua i continguts.

El Jurat estava compost per la 
directora general de les escoles 

Bressola, Eva Bertrana; l’expresidenta 
del Parlament de Catalunya, Carme 
Forcadell; l’escriptora i artista Anna 

Moner; la productora cinematogràfica 
Isona Passola; el periodista esportiu 

Joan Maria Pou; l’exconsellera 
de Cultura balear Fanny Tur; el 

periodista Xevi Xirgo; i la mare d’en 
Martí Gasull, Pilar Roig; i presidit 
pel president de Plataforma per la 

Llengua, Òscar Escuder, i l'historiador 
Francesc Marco-Palau com a secretari. 

Divulguem l’infrafinançament valencià
L’infrafinançament manté el territori valencià com la comunitat més endeutada 

de l'Estat espanyol en relació amb el seu PIB. Per explicar aquesta situació al 
conjunt de la ciutadania, la Fundació Vincle ha editat un clip audiovisual de 

caràcter divulgatiu en el qual intervenen el president de les Corts Valencianes, 
Enric Morera; el Síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella; el portaveu de 

la Crida pel Finançament, Antoni Infante, i la portaveu de la Intersindical 
Valenciana, Beatriu Cardona.

Ràdio Arrels, la Fageda i dBalears,  
exemplaritat lingüística
La 9a edició dels Premis Martí Gasull i Roig van tornar a omplir el Teatre 
Poliorama de Barcelona per homenatjar Ràdio Arrels —l’emissora en català 
de la Catalunya del Nord—, la Fageda —l’entitat social del sector alimentari—, 
i dBalears —diari digital en català de les Illes— en el que era el primer gran 
acte públic de l’entitat després del període més dur de la pandèmia. A la gala 
del 28 de febrer, emesa pel Canal 33, es va donar a conèixer que, en la fase de 
votacions, 6.700 persones van decidir que Ràdio Arrels s’endugués el guardó 
cap als seus estudis radiofònics de Perpinyà.
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Miquel Strubell, en el record
El 5 de març ens deixava el sociolingüista Miquel Strubell 
i Trueta (Oxford, 1949 – Palamós, 2022). Net del cirurgià 
Josep Trueta, Strubell va destacar en les seves aportacions 
acadèmiques —va ser director dels Estudis Humanitats i 
Filologia de la UOC— i també va tenir un paper destacat 
en l’àmbit institucional: el 1980  va ser nomenat cap del 
Servei de Normalització lingüística de la Generalitat de 
Catalunya. Miquel Strubell, que va presidir la Fundació 
Congrés de Cultura Catalana, també era membre del 
Consell Consultiu de Plataforma per la Llengua i patró de 
la Fundació Vincle.

La Fundació Vincle analitza  
la marginació econòmica que pateixen  
els territoris de l’eix mediterrani
Integració europea o marginació espanyola. El futur bifurcat 
de Catalunya, el País Valencià i les Balears és l’estudi que 
l’economista Eduard Gracia publica com a segon volum 
de la col·lecció «Anàlisi del nostre temps» de la Fundació 
Vincle i que tracta amb profunditat la cotilla econòmica 
espanyola que afecta els tres territoris: «la discriminació que 
pateixen és major que la de l’Espanya buida, però la frena 
l’emprenedoria de l’eix mediterrani. Per això és necessària 
una coordinació per fer front a les polítiques econòmiques 
centrípetes provinents del poder central». Gracia fa 
aportacions molt rellevants per entendre encara més 
l’economia de l’Euroregió Mediterrània. Podeu descarregar-
vos el llibre en PDF al web de la fundaciovincle.com.

L’emergència 
lingüística,  

en format conte
La situació del català ha inspirat 

la restauradora Eulàlia Guardiola, 
voluntària de Plataforma per la 
Llengua, en la creació del conte 

guanyador de la categoria Jov_3 del 
concurs literari juvenil Ter-Brugent, 

premi Sant Jordi 2022. Un text idoni per 
reflexionar i activar-nos:

En perill d’extinció
Aquell dimarts havia començat de manera estranya. El client havia respost el 
correu electrònic dient-li que no podia llegir la factura. Ella va revisar el document 
de cap a peus, però no era capaç de trobar-hi cap error. Quan va respondre la 
trucada, el client tenia un to de veu normal, però, tan bon punt ella va parlar, es 
va fer un silenci incòmode. Estava confós. «Em sap greu. No t’entenc». 

Malauradament, aquell només va ser el primer d’un reguitzell de fenòmens 
inexplicables. Havia anat a fer un cafè al bar de la cantonada, havia passat per 
la peixateria, la fruiteria. Havia parlat per telèfon, havia enviat missatges. Enlloc 
ningú no l’entenia. Fins i tot els veïns havien fet una ganyota quan ella els havia 
saludat. Era com si, de la nit al dia, el seu idioma hagués desaparegut sense 
deixar cap rastre. De cop, estava atrapada en un malson absurd en què les seves 
paraules eren clofolles buides de significat. 

Tornant cap a casa, va pensar que s’havia trastocat sense adonar-se’n. «Demà 
serà un altre dia», es deia a si mateixa. «Aquest disbarat no té cap mena de 
sentit». Més tranquil·la, va posar-se a feinejar per casa. Mentre estenia la roba, 
taral·lejava una cançó que sempre li rondava pel cap. «Es meu desert, sempre 
es meu desert. Ses flors són margalides...». De sobte, va sentir com algú, en la 
llunyania, continuava la cançó xiulant distretament.

La trobairitz  - Abril de 2022
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El Segell: consum responsable
El Segell, el certificat simbòlic que identifica els productes 
etiquetats —com a mínim— en català, continua incorporant 
empreses. Aquest 2022 el projecte presenta un seguit de 
novetats que en farà créixer la difusió. 

D’una banda, s’han editat falques publicitàries que s’han 
emès a RAC1, Catalunya Ràdio, À Punt, IB3 i SER Illes Balears 
i, ara mateix, estem immersos en la producció de píndoles 
audiovisuals B2B. En aquestes píndoles, comptarem amb 
la participació de productors que ja formen part d’El Segell 
per animar a unes altres empreses a afegir-se al projecte, 
refermant el seu compromís amb la responsabilitat social 
corporativa. 

D’altra banda, aquests mesos hem continuat enfortint 
el projecte a través de l’Ànima del Segell. Una iniciativa 
participativa a través de la qual, personalitats com l’actor 
Quim Masferrer, l’escriptor Màrius Serra, el periodista 
esportiu Joan Maria Pou, la comunicadora Elisenda Carod i la 
corredora de muntanya Núria Picas, entre d’altres, han pogut 
descobrir els primers productes que han incorporat El Segell. 
A més, recentment, també l’humorista Peyu, el fotoperiodista 
Jordi Borràs, l’actor Biel Duran i l’activista Míriam Hatibi 
han rebut les capses plenes de productes lingüísticament 
responsables.

Enguany també publiquem a les xarxes socials els vídeos 
de l’Escola d’idiomes d’El Segell, uns clips audiovisuals 
protagonitzats per en Peyu en els quals, amb el seu humor 
característic, fa broma de l’absència del català en alguns 
productes de consum habitual.  

De la mateixa manera, cantants com Cesk Freixas, Andreu 
Valor, Gemma Humet, Xanguito, Roba Estesa i Andrea Mir 
participen també d’aquesta iniciativa a través de les Veus d‘El 
Segell, que es troba a les plataformes Spotify, Amazon i Apple 
Music.

Incidir en l’etiquetatge
Al llarg del 2022 El Segell viatja a diferents fires d’arreu de 
Catalunya, on es fa visible mitjançant tres envasos gegants 
que representen la presència d’El Segell en una llauna de 
refresc, en un envàs bric i en una capsa de medicaments. 
Si el mes de març vam ser presents a la fira InnBrew, un 
esdeveniment exclusivament professional pensat per satisfer 
les necessitats de les empreses dedicades al sector cerveser i, 
el maig vam assistir a la fira Lactium de Vic. Gràcies a aquesta 
presència, diversos productors artesans ja han entrat a 
formar part d’El Segell.  

El segell
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Els Amics d'El Segell
Una altra novetat del projecte és la creació de la figura 
d’Amics d’El Segell. Des que vam iniciar el projecte, se’ns 
van adreçar empreses de serveis que en volien formar part, 
però pel fet de ser una iniciativa adreçada a l’etiquetatge 
dels productes, les deixava fora del seu abast. Ara, aquestes 
empreses de serveis ja es poden adherir al projecte com 
a Amics d’El Segell. Ser Amic d’El Segell, doncs, significa 
compartir la missió d’El Segell i que, des de l’àmbit 
empresarial de cadascú, es generi un servei lingüísticament 
responsable (web en català, atenció oral en català, butlletins 
en català, publicacions en català, etc.). 

Ser Amic significa que els serveis que desenvolupen formen 
part d’un teixit socioeconòmic que té en compte les persones 
i el seu ecosistema cultural. 

Els descomptes d'El Segell
A les promocions culturals que promou Plataforma per 
la Llengua, El Segell també s’hi suma de la mà dels seus 
productors i empreses oferint un descompte d’entre 
un 5% i un 10% als socis de l’entitat. Com veureu, hi 
ha tota mena de productes i serveis lingüísticament 
responsables.  Consulteu els detalls de les promocions a
elsegell.cat

Licors Portet 
Un 10% de descompte 

als nostres licors de 
la nostra botiga de la 

Pobla de Segur.

Celler Pascona 
Un 10% de  

descompte al  
nostre celler de Falset.

Bomba, Bomba 
Ofereixen un 10% 
de descompte a la 

primera compra al seu 
web.

Poblet edicions 
Ofereixen un 10% de 

descompte al seu web.

Sant Tomàs 
Ofereixen un 10% de 

descompte al seu web.

Celler Grau i Grau 
Ofereixen un 10% de 

descompte al seu web 
i al celler de Maians.

Cooperativa Cèrcol 
Ofereixen un 5% de 

descompte al seu web 
i al molí de Sueca.

El Barber 
Ofereixen un 10% de 
descompte a la seva 

barberia.

Socarrel 
Ofereix un 5% de 

descompte dels seus 
productes a la botiga.

El Foment de Girona 
Ofereix un 10% de 
descompte en el 

marxandatge.

Cosmètics Ambolo 
Ofereixen un 10% de 

descompte al seu web.

La meva Autoescola 
Ofereixen un 10% 
de descompte a 
la matrícula per 

l'obtenció de permisos 
de cotxe i moto.

10% 

10% 

5% 

10% 

10% 

10% 

10% 

5% 

10% 

10% 

10% 

10% 
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PERPINYÀ
Demanem als presidenciables 
francesos que es 
comprometin amb el català a 
la Catalunya del Nord

GIRONA
Difonem les dades de 
l’InformeCat a través  
d’un test participatiu

MOLINS DE REI 
Segona edició del micròfon 
obert de poesia.

IGUALADA
Redescobrim Miquel Martí i Pol 
amb la companyia Llenguaferits.

VALÈNCIA
Homenatgem l’Any Fuster.

LLEIDA
Presentem la campanya  
«Tots som referents 
lingüístics. No t’excusis!»

TARRAGONA
Grup de conversa en català.

SABADELL
Moció aprovada reclamant el 
compliment de la normativa 
d’usos lingüístics de 
l’Ajuntament.

CASTELLÓ  
DE LA PLANA
Commemorem la 
Diada del 25 d’abril.

ALACANT 
Organitzem el 
CuquetFest, festival 
del llibre i la música 
en valencià.

ALBORAIA
 Festa pel valencià.

Territori
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VILANOVA I LA GELTRÚ
Presentació del Decàleg 
irreverent per a la defensa del 
català de Gerard Furest

L’ALGUER
Presentem la nova revista 
cultural Al Portal, veus de l'Alguer.

LLUBÍ
Xerrada «Un horitzó  
per al català». 

PREMIÀ DE MAR
Sessions de dinamització 
lingüística a l’Hort Social.

MOLLET DEL VALLÈS
Xerrada «No t’excusis».

GRANOLLERS
Concentració en favor del català 
a l’escola.

BARCELONA
Acció de denúncia massiva a un 
establiment de restauració.

EIVISSA
Trobada i vermut.

CIUTADELLA
Glosat amb motiu de la Diada  
del Poble de Menorca.

ARENYS DE MAR
Xocolatada per la Llengua.

MATARÓ
Cicle de cinefòrum a Rocafonda.
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Territori C ATA LU N YA

El miratge de la immersió

David Casellas
Filòleg i delegat territorial  

de Plataforma per la Llengua Gironès 

Vaig a fer una guàrdia a 2n d’ESO; la professora de català està malalta. Després 
que tothom s’asseu al seu lloc, els dic quins exercicis han de fer. Mentre 
treballen, cap ni un dels comentaris que fan entre ells és en català i, si tenen 
algun dubte, la major part se m’adrecen en castellà.

No es tracta de cap centre amb una conflictivitat especial; està situat en un 
municipi de vuit mil habitants de les comarques gironines. Però a la secundària 
la llengua d’ús majoritari entre l’alumnat és el castellà. Aquest any, a 2n d’ESO 
la situació és realment preocupant: fills de famílies conscienciades a favor  
del català també es passen al castellà quan s’adrecen als altres alumnes.  
En una classe hi ha dues alumnes nouvingudes, que estan aprenent català,  
i no hi ha manera que a classe ningú els parli en català per ajudar-les; s’han 
hagut d’establir unes hores de voluntariat per tal que en alguna hora del pati 
algun alumne voluntari els parli en català.

En alguns altres cursos la situació no és tan greu, però l’escola només és el 
reflex d’una societat, on es viu amb normalitat un bilingüisme desigual, en 
què sempre són els catalanoparlants els qui abandonen la seva llengua quan 
detecten o sospiten que algú no és un parlant habitual del català. I els alumnes 
copien el comportament dels adults.

Aquesta és la immersió que es viu als instituts de secundària, en què el 
professorat ha anat normalitzant allò que no hauria de ser normal. Molts 
professors toleren (incomplint el projecte lingüístic) que algunes activitats 
acadèmiques, com exposicions orals o treballs fets a classe, es facin en castellà. 
El professorat ja no és un model lingüístic; només el professorat molt 
conscienciat lingüísticament exigeix als alumnes l’ús de la llengua catalana en 
totes les activitats. I mentrestant, la inspecció educativa mira cap a una altra 
banda; això sí, molt preocupada per la digitalització dels centres.

I L L E S         B A L E A RS 

Comença  
Eivissa Bits
Un projecte de Plataforma per la 
Llengua per a potenciar el català 
entre el jovent de l’illa

Enguany han començat els tallers 
d’Eivissa Bits, una iniciativa que 
cerca impulsar el català entre el 
jovent d’Eivissa. El projecte, finançat 
amb les donacions del Giving 
Tuesday del 2020, inclou tallers de 
música i escriptura per a més de 
cinc-cents alumnes de 3r i 4t d’ESO. 

Els estudiants, conjuntament amb 
artistes d’arreu del domini lingüístic, 
enregistraran un disc que combinarà 
música urbana amb cant tradicional. 
L’objectiu és poder publicar-lo el 
2022 i començar amb la promoció 
per a aconseguir que el jovent se’l 
faci seu.

La iniciativa de Plataforma per la 
Llengua neix com a resposta a la 
greu situació del català a les Pitiüses, 
atès que, segons les dades de 
l’Enquesta d’Usos Lingüístics a les 
Illes Balears del 2014, només el 2,9% 
dels joves d’Eivissa i Formentera té el 
català com a llengua habitual.
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I L L E S         B A L E A RS 

Activistes de carrer a Mallorca 
Com a resposta a l’ambient castellanitzador i a l’augment de 
les agressions per motius lingüístics, l’estiu passat va néixer el 
grup d’activisme de carrer, format per un estol de voluntaris 
mallorquins de Plataforma per la Llengua, amb l’objectiu de 
debatre accions i coordinar-les, cercar maneres de reaccionar 
ràpidament davant casos de discriminació lingüística i donar 
suport actiu a les campanyes de l’ONG del català.

Un dels èxits assolits per la campanya participativa 
#NormalitzaMallorca i el grup d’activisme, que hi ha 
col·laborat molt activament, ha estat, en primer lloc, posar  
de manifest davant l’opinió pública l’incompliment 
generalitzat de la Llei de normalització lingüística a hospitals 
i centres de salut amb un paisatge lingüístic fortament 
castellanitzat. En segon lloc, que el Govern balear es 
comprometés a substituir la retolació castellanitzada abans 
del 30 de setembre de l’any passat i, finalment, haver situat  
la lluita per la llengua en el centre del debat polític. 

És dins d’aquest context que el grup d’activisme de carrer va 
fer la primera acció de protesta, que va consistir a encartellar 
cinc centres de salut de Mallorca, tres a Palma (Son Pisà,  
Casa del Mar i Santa Catalina), un a Binissalem i un a Campos 
o l'aferrada massiva d’adhesius a alguns centres de salut de 
Marratxí,  Sant Jordi i ponent de l’illa. Altres accions del grup 
d’activisme han consistit, d’una banda, a donar resposta 
a diferents agressions lingüístiques amb encartellades als 
aparadors Bricomart de Palma i del banc Santander d’Inca i, 
d’altra banda, a penjar i repartir el material de la campanya  
«A la Universitat, en català!» a la UIB, UNED i CESAG.
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Joan Fuster
Destinat (sobretot) a valencians
Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) va ser crític amb la realitat 
provinciana del País Valencià i va plantejar per al país 
un programa social modernitzador alternatiu. En el seu 
llibre més famós, Nosaltres els valencians, publicat el 
1962, proposa la reconstrucció nacional del País Valencià 
dins el marc cultural dels Països Catalans. L'obra de Joan 
Fuster representa un abans i un després en la història 
contemporània i en la reivindicació nacional del País 
Valencià. 

El centenari del naixement de l'escriptor valencià més 
rellevant de la història contemporània és celebrat al llarg 
de tot el 2022 per part de Plataforma per la Llengua amb 
activitats per tot el País Valencià, organitzades amb la 
col·laboració d’associacions culturals. Els actes divulgatius, 
anomenats «Joan Fuster: Destinat (sobretot) a valencians», 
impartits per l'escriptor Xavier Serra, s’han realitzat a 
Algemesí, Castelló de la Plana, Castelló de la Ribera, 
Cocentaina, la Vila Joiosa, Nules, Simat de la Valldigna, 
Pedreguer, Pego i València; i se’n continuen programant en 
altres poblacions.

PA Í S  VA L E N C I À

25
D'ABRIL

DIADA DEL
PAÍS VALENCIÀ

Joan Fuster i Ortells
1922-1992 · Escriptor i assagista valencià
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A instituts i universitats
Plataforma per la Llengua ha organitzat també actes de 
divulgació sobre l'obra de Fuster als instituts de secundària 
del País Valencià, que hem anomenat «Tallers Fuster». 
L'activitat tindrà lloc de setembre a desembre del 2022, 
a partir de la divulgació d'un audiovisual de 10 minuts, 
plantejat com una introducció per a despertar l'interès per la 
significació de Joan Fuster. 

Plataforma per la Llengua, conjuntament amb el Bloc 
d'Estudiants Agermanats (BEA), organitza «Actes Fuster» a 
tots els campus universitaris del País Valencià per difondre 
la figura de Fuster. Els actes se celebraran als campus de 
Castelló, València, Burjassot, Gandia, Alcoi, Alacant i Elx. 

Trobada fusteriana
El 7 de maig vam celebrar a El Palmar, 
pedania de València vora el parc de 
l’Albufera, una Trobada  fusteriana, que va 
consistir en una passejada de membres del 
voluntariat de Plataforma per la Llengua 
pels llocs descrits al llibre que l’escriptor 
va dedicar a aquest singular paratge 
natural. Posteriorment s’hi va celebrar un 
dinar de germanor i una participació en la 
manifestació commemorativa del 25 d’abril.

Fuster, 100 anys,  
100 llibres
Per tal de celebrar el centenari del 
naixement de Fuster, Plataforma per la 
Llengua du a terme també durant el 2022 
deu sortejos de deu llibres de l’autor o sobre 
la figura de l’escriptor. Els títols que se 
sortegen en la campanya «Fuster, 100 anys, 
100 llibres» són els següents: Diccionari per 
a ociosos, L'Albufera de València, De viva 
veu, Escrits de combat, Escrits sobre llengua, 
Heretgies, revoltes i sermons; Joan Fuster i el 
pensament nacional i Notes d’un desficiós.



38

Territori

CantAlguer:  
una oportunitat  
per la llengua

Irene Coghene
Activista cultural 

i membre de l’Executiva  
de Plataforma per la Llengua

Enguany estrenem lo CantAlguer, concurs per 
joves cantautors de l'Alguer, una oportunitat per 
la llengua i pels artistes. Entre les finalitats, hi ha la 
promoció del cant en llengua catalana en la varietat 
algueresa, que vanta una gran producció i un alt 
nombre de cantants. Contribuïm a assegurar un 
futur en aqueixa tradició, amb nous estils i amb 
música i textos per tots los gustos.

La competició interessa grups musicals, joves 
cantautores i cantautors, que tenguin entre 18 
i 39 anys. La triada és feta per donar l’ocasió a 
nous talents (i a l’Alguer ja ne tenim!) que no 
s’atrevin a cantar en alguerés, perquè habitualment 
produeixen en italià o en anglès. Per fer més eficaços 
los objectius, de Plataforma per la Llengua havem 
volgut compartir l’experiència amb una reda 
d’entitats, com Obra Cultural de l’Alguer, Festival 
BarnaSants, Universitat Catalana d’Estiu o la 
Revista Enderrock. També tenim lo patrocini del 
Municipi de l’Alguer, de la Fondazione Alghero i de 
l’Ofici de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya.

La proposta guanyadora podrà registrar un EP de 
sis cançons a l'estudi Chicken Coop de l'Alguer 
i actuar a Barcelona, en l'àmbit del Festival de 
Cançó BarnaSants del 2023, i a Prada de Conflent, 
a la Universitat Catalana d'Estiu, en ocasió de la 
Jornada Algueresa organitzada de l'Obra Cultural 
de l'Alguer. I pels quatre finalistes, més ocasions de 
concerts a l’Alguer (Focs de Sant Joan, Les Maries). 
Doncs sí, una oportunitat per la llengua, pels 
artistes i per la música!

Es parlarà català  
al ple municipal d'Elna

Enric Balaguer
Periodista 

i membre de Plataforma  
per la Llengua Conflent

El febrer passat, Pere Manzanares, tinent de batlle 
d'Elna, va emprar el català al ple municipal. En 
protesta, els membres de l'oposició van abandonar 
el consistori i se’n van queixar al prefecte, que els 
hi va donar la raó! Un error del representant de 
l'estat, sense cap fonament jurídic, mogut sempre 
per un jacobinisme inherent a la funció... 

Els consells municipals existeixen des del 1790, i és 
poc probable que aquests es fessin en francès com 
a mínim fins als inicis del segle xx, i segurament 
molt més enllà. Autoritzada o no, la parla natural 
de la gent del país? Aleshores la pregunta no es 
feia, tant era probablement impossible que un ple 
municipal es fes en francès per falta de locutors en 
aquesta llengua obligatòria en actes administratius 
oficials dels del regne de Lluís XIV. 

La visió exclusiva de l'ús de la llengua dels que 
tenen «el cap hexagonal» no té cap valor jurídic. 
La llei no prohibeix el català sinó que fa obligatori 
la traducció i la transcripció al francès. Els 
reglaments dels consells municipals preveuen als 
capítols de ii a vii: «disposicions facultatives a 
l'apreciació del consell municipal a la vista de les 
circumstàncies locals». 

El batlle d'Elna, Nicolas Garcia, ha tingut una 
excel·lent reacció contra aquest atac a la llengua, 
proposant una actitud inclusiva per l'ús de les 
llengües. Elna és el primer municipi que fa oficial 
la llengua catalana a la Catalunya del Nord, 
esperem que aquesta iniciativa sigui seguida per 
molts altres...

CATALUNYA DEL NORD 
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Al Portal, veus de l’Alguer

Carlo Sechi
Exsíndic de l’Alguer  

i membre del Consell Consultiu  
de Plataforma per la Llengua

La publicació d’un periòdic en una 
comunitat lingüística és un concret 
instrument per donar dignitat i 
visibilitat a la pròpia llengua i és un 
contribut important per fer creixir 
lo sentiment identitari d’un pòpul. 
Lo primer temptatiu de publicar 
un periòdic alguerés mos porta al 
1908, quan Ramon Clavellet després 
d’haver participat a Barcelona al 
Primer Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana publica La 
Sardenya catalana. L’entusiasme de 
Clavellet no troba resposta de part 
algueresa i l’ambiciós projecte d’un 
periòdic alguerés mori amb el primer 
i únic número.

En 1960 lo Centre d’Estudis 
Algueresos, en ocasió del viatge del 
retrobament, publica Renaixença 
nova, editor responsable Antoni 
Simon Mossa. Lo 25 de gener del 
1961 se publica lo segon i últim 

número de Renaixença nova. Tenim 
d’esperar lo 1980 per veure publicat 
Bastió, la veu de l’Alguer un nou 
projecte de un periòdic alguerés, 
que però no arriba oltres lo núm. 12 
el març del 1982. El 1988 se dona 
vida a L’Alguer, periòdic de cultura i 
informació, que és estat per 27 anys 
(1988/2014) un suport fonamental 
per la promoció cultural de l’Alguer 
i gràcies al treball d’Antoni Nughes, 
cap redactor, un laboratori lingüístic 
que a poc a poc ha criat un estàndard 
alguerés, avui acceptat de la majoria 
dels algueresos i per l’Institut 
d’Estudis Catalans.

Conscients d’aquest fet les històriques 
entitats com ara Obra cultural de 
l’Alguer, Centre cultural A.Nughes i, 
la més moderna i jove, Plataforma per 
la Llengua, han decidit de publicar 
un periòdic que reprengui lo camí 
interrompit. En un moment de nou 

interès i consideració per la pròpia 
llengua i gràcies al suport normatiu 
del Govern autonòmic en favor de les 
llengües a Sardenya, una avantguarda 
política cultural creu que aquest sigui 
lo moment oportú per donar a la 
comunitat Catalanoparlant d’Itàlia 
un instrument indispensable per 
alimentar un debat en llengua i donar 
als joves i al món de l’escola un suport 
concret i viu per ajudar-los a recuperar 
l’ús de l’alguerés en forma oral i 
escrita. Lo nou periòdic és Al Portal, 
veus de l’Alguer, director responsable 
és lo professor Federico Francioni, 
ensenyant, periodista, nacionalista 
sard i profund coneixedor de les 
minories en Itàlia i de les nacions 
sense estat en Europa i al món.

L’A LG U E R
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L’activisme com a eina de canvi

 
Agustí Tola i Lorente

Consultor i delegat territorial de 
Plataforma per la Llengua Barcelonès

Territori VO LU N TA R I AT

Com indica l’InformeCAT, l’any 2020 l’Agència Catalana 
del Consum va sancionar 790 establiments per diferents 
tipus de pràctiques il·legals. I d’aquestes sancions només 
87, és a dir, un 11%, feien referència a vulneració dels 
drets lingüístics dels catalanoparlants. No cal dir que si 
passegéssim una estona pel centre de Barcelona, trobaríem 
més d’un centenar de locals i negocis que fan cas omís de 
la normativa lingüística.  Així doncs, si les institucions i les 
agències encarregades per vetllar pel compliment del Codi 

de Consum de Catalunya no ho fan, aleshores qui ho 
ha de fer? Doncs ras i curt: nosaltres, els ciutadans. De 
fet, això és el que promou, en part, la campanya Activa’t 
de Plataforma per la Llengua. Nosaltres, els clients i els 
consumidors, som qui hem de TRIAR aquells comerços, 
empreses o negocis que són responsables amb la llengua. 
Hem de DEMANAR el producte, el contracte o la carta 
en català, perquè tenim el dret i ells en tenen l’obligació. 
I també hem de RECLAMAR —mitjançant els fulls de 
reclamació, per exemple—quan hi hagi un incompliment 
de la legislació comercial. 

És per això que Plataforma per la Llengua ha tornat a 
obrir una nova línia d’accions que, des de l’activisme 
i el pacifisme, busquen reivindicar els nostres drets. 
I són precisament els voluntaris de tot el territori de 
parla catalana qui han d’esdevenir els protagonistes 
per organitzar aquestes actuacions. Així va ser com els 
voluntaris de Barcelona i de la Comissió d’Empresa vam 
portar a terme el 18 de febrer d’enguany una primera acció 
per denunciar dues cadenes de restaurants que no tenen la 
carta en català i, per tant, no compleixen amb el Codi de 
Consum: Five Guys i Surf House Barcelona. Més d’una 
cinquantena de persones ens vam congregar per fer valer 
els nostres drets, DEMANAR la carta en català i, davant la 
seva negativa, sol·licitar els fulls de reclamació.

Davant de l’èxit d’aquesta iniciativa, ara recau en el conjunt 
de voluntaris d’arreu del domini lingüístic articular noves 
«visites» en aquells restaurants, comerços, supermercats 
i empreses que no siguin lingüísticament responsables 
per reclamar així els nostres drets. Els voluntaris tenim, 
ara més que mai, el deure i la responsabilitat de fer visible 
aquesta absurda realitat de vulneració lingüística que s’ha 
normalitzat (almenys per gran part de la societat i sobretot 
per les institucions) i marcar el camí per continuar exigint 
que els nostres drets com a catalanoparlants siguin  
respectats, sempre i arreu. 



Recuperar Sanchis Guarner
Juntament amb l’assagista Joan Fuster, de qui enguany es commemora el centenari 
del seu naixement, un altre dels grans noms valencians del segle xx és el del 
gramàtic Manuel Sanchis Guarner (València, 1911-1981). 

Ara, el Consell Valencià de Cultura li ret homenatge reeditant la Gramàtica 
Valenciana, setanta anys després de la seva primera edició. I també publicant  
El valencianisme de Manuel Sanchis Guarner (Àrbena, 2022), 
un estudi d’Abelard Saragossà, professor de Filologia de 
la Universitat de València i membre del Consell 
Consultiu de Plataforma per la Llengua.

Les dites  
ponentines

La saviesa popular s’ha anat formant amb el pas 
del temps i, per expressar-la i transmetre-la, ha 

ideat tot de dites i expressions que ens ajuden a 
entendre i a interpretar la vida. En el context actual 

d’acceleració dels canvis i dels hàbits de les noves 
generacions, i la dualitat entre el món rural i l’urbà, és més necessari que mai recollir 
i conèixer tot aquest saber que, a més, és un autèntic tresor per a la llengua. Això és, 

precisament, el que ha fet l’estudiós i divulgador Josep Espunyes (Peramola, 1942) 
a 1.000 dites ponentines (Edicions de 1984), un llibre imprescindible per conèixer i 

valorar aquest patrimoni immaterial.

Rosa de les Neus Marco-Palau
Filòloga, comunicòloga 

 i membre de l’Executiva  
de Plataforma per la Llengua 

Recomanacions

Homenatge al Pare Massot
La nit de Sant Jordi d’enguany, ens deixava el benedictí Josep Massot i Muntaner (Palma, 

1941-Monestir de Montserrat, 2022), personalitat clau en la recuperació i enfortiment de 
la llengua i la cultura catalanes al llarg del darrer mig segle. Pocs mesos enrere, es presentava 
El monjo, l’historiador i l’editor. Homenatge a Josep Massot i Muntaner (PAM, 2021), una 

miscel·lània coordinada pel filòleg Jordi Manent.

Al llibre, una seixantena de persones —filòlegs, historiadors, religiosos i literats— detallen 
facetes i moments de la trajectòria polièdrica de Massot, estudiós de la literatura, la llengua 

i la Guerra Civil; i editor, director i promotor de nombroses edicions, com la revista  
Serra d’Or i les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
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Xarxes socials

> 96.900 
seguidors

> 36.900 
seguidors

> 1.900 
membres

13 llistes i 
2 àlbums

81 publicacions 
en línia

> 4.000 
seguidors

I tu, ja ens segueixes?

> 66.600 
seguidors

Canvia.cat
Impulsem el Canvia.cat «Passa a l’acció per l’escola 
en català!» perquè no podem permetre que el 
Govern cedeixi a l'activisme judicial que, sense cap 
criteri pedagògic, pretén tombar el model d'escola 
catalana. Més de 25.000 signatures clamen perquè es 
reforci l'escola en català, no que es retalli!

CatalApp
La CatalApp assoleix les 75.000 valoracions. Ha 
estat possible gràcies a l’acció dels més de 15.000 
usuaris de la CatalApp, l’app que normalitza el català 
al comerç. Ja són més de 40.000 els establiments 
valorats arreu del domini lingüístic!  

42



Avui, al partit entre el @fcbarcelona i l’ @atleticodemadrid 
despleguem una pancarta en defensa de la llengua. 
Pel català, tots units fem força!
2.896 «M'agrada»

Montse, per què no li parles en català, al Moha?
Aquest és un dels vídeos de la campanya «Tots som referents 
lingüístics. No t’excusis!», que protagonitza l’actor Raül Roco 
per conscienciar el professorat sobre el seu paper de referents 
per als joves respecte a l’ús social del català. En aquest 
esquetx, una professora demana a una altra per què parla a un 
dels seus alumnes en castellà i, d’aquesta manera, no exerceix 
el paper de bona referent lingüística cap a ell ni els seus 
companys. Adhereix-te a la carta oberta de compromís amb el 
català a www.notexcusis.cat
48.267 visualitzacions

PlataformaxLlengua 10 de març 2022

plataformaperlallengua 6 de febrer 2022

Plataforma per la Llengua @llenguacat - 5 d'abril 
[VÍDEO] Desenes de voluntaris col·lapsen dos 
restaurants que no tenen la carta en català. 

Mobilitzem una seixantena de voluntaris per denunciar la 
vulneració dels drets lingüístics dels consumidors en dos 
establiments de @FiveGuys_ES i @surfhousebcn

945 Retuits       203 Tuits amb cita      2.011 Agradaments

Plataforma per la Llengua @llenguacat - 23 d'abril 
Bogeria desfermada a la nostra parada de 
#SantJordi a #Barcelona per obtenir «Totes unides 

fem força» signat per la seva autora, la jugadora  
@FCBfemeni @AitanaBonmati !  #SantJordi2022

55 Retuits       2 Tuits amb cita      174 Agradaments

Plataforma per la Llengua @llenguacat - 1 de gen. 
A partir de dilluns, arrodoneix la teva compra 
als supermercats @bonpreuesclat i ajuda’ns a 

promoure el #català a l’audiovisual!
Amb el teu suport, podrem aconseguir més pel·lícules i 
sèries en català a les plataformes!

379 Retuits       27 Tuits amb cita      625 Agradaments
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Jocs de llengua

     Octavian 
Mocanu

HORITZONTALS

1. Pic de ..., anomenat 
també del Gegant, al 
Ripollès (2.881 m).

2. Comença a pujar a 
Argençola! Tossal ..., 
muntanya que es troba a 
Bellver de Cerdanya (2.256 
m). Kenzaburo ..., escriptor 
japonès i premi Nobel de 
Literatura.

3. Impost sobre activitats 

econòmiques! Pic de 
l'..., muntanya situada a 
Fontpedrosa, al Pirineu 
Oriental (2.869 m).

4. Municipi de la província 
d'Osca, centre de la vall 
homònima, al Pirineu 
aragonès. Dos termes! Els 
termes del pla de Rany!

5. Nombre que pot 
representar la forma 
d'una vall. Cim agut d'una 
muntanya. Càntir trencat!

6. Pic de ..., cim dels 
municipis de la Vall de Boí 
i Vilaller, a l'Alta Ribagorça 
(2.872 m). La primera lletra!

7. Bastó per colpejar 
la pilota i obrir-la 
completament. Serra de la 
..., serra situada al municipi 
de Montmajor, a la comarca 
del Berguedà (596 m).

8. ... de Sió, municipi de 
l'Urgell i palíndrom alhora. 
Origen. Migjorn.

A més de la seva 
intensa dedicació a la 
defensa de la llengua, 
Martí Gasull i Roig era 
també un apassionat 
del muntanyisme, 
molt vinculat a la 
Unió Excursionista 
de Catalunya (UEC). 
És per això que avui, 
coincidint amb el 
desè aniversari del 
comiat prematur de 
l’activista, en aquest 
número de La Corbella 
dediquem els Jocs de 
llengua al món de 
la muntanya. Una 
proposta geogràfica 
i d’excursionisme 
plena de records i 
homenatge.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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El 23 de 
setembre del 

2012, enguany 
fa deu anys, ens 

deixava en Martí Gasull 
i Roig (Barcelona, 1969 

- Manaslu, 2012), fundador 
i ànima de Plataforma per la 

Llengua. Llicenciat en Filologia 
Clàssica i Filosofia per la UAB, i amb 

un postgrau en Direcció d’Empreses per 
la UPF, Martí Gasull va esdevenir l’ideòleg i 

eix vertebrador de l’ONG del català. Gasull va 
ser víctima d’un tràgic allau al Manaslu (Nepal), la 

vuitena muntanya més alta del món.

L’estima i reconeixement a la seva figura li va merèixer 
la Creu de Sant Jordi a títol pòstum. També, entre d’altres, 

el Premi Aina Moll de l’Obra Cultural Balear i la Medalla 
d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona. El 

gener del 2013, el Teatre Nacional de Catalunya va acollir 
un multitudinari acte d’homenatge a la seva persona i, des 
d’aleshores, Plataforma per la Llengua lliura anualment els 

Premis Martí Gasull i Roig a l’exemplaritat a favor de la llengua. 
Et continuem recordant! 

9. Sa Santedat! Pic de la ..., 
cim dels municipis d'Espot 
i Sort, al Pallars Sobirà, i la 
Torre de Cabdella, al Pallars 
Jussà (2.906 m).

10. Lo ... és una magnòlia 
immensa, que en un 
rebrot del Pirineu se bada, 
muntanya amb gran valor 
simbòlic, situada entre les 
comarques del Conflent 
i el Vallespir, el nom que 
porta també aquest conegut 
poema èpic, escrit per Jacint 
Verdaguer. Tossa Pelada!

VERTICALS

1. Pic de ..., cim del municipi 
d'Alins, al Pallars Sobirà 
(2.885 m). Turó d'en ..., 
muntanya al municipi de 
Sant Vicenç de Montalt, al 
Maresme (404 m).

2. Vall d'..., l'única vall 
pirinenca de vessant 
atlàntic de Catalunya, nom 
també de la comarca amb 
la capital a Viella. Pla de 
la ..., muntanya situada 
als municipis d'Alp, a la 
Baixa Cerdanya, i Toses, al 
Ripollès (2.028 m).

3. Sud. Pica d'..., el cim més 
alt de Catalunya, situat 
entre la comarca del Pallars 
Sobirà i el departament 
d'Arieja (3.143 m). Nord.

4. Turó Gros! Poden ser 
verds, durs o ferrats. Les 
primeres omissions!

5. Iris gairebé complet! 
Sèquia per on es 
condueixen les aigües per a 
regar, també riera o torrent. 
Plata.

6. ..., muntanya situada 
entre els municipis de la 
Torre de Cabdella, al Pallars 
Jussà, i Sort, al Pallars 
Sobirà (2.862 m).

7. Fa por, una mica! Ceri. 
Azot.

8. Nombre petit! Est. Punta 
de ..., cim del municipi 
de la Vall de Boí, a l'Alta 
Ribagorça, dins el parc 
nacional d'Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici 
(2.997 m).

9. Puig ..., muntanya al 
municipi de Torroella de 
Montgrí, al Baix Empordà 
(171 m). Pic de ..., muntanya 
situada entre els municipis 
de Coll de Nargó, Fígols i 
Alinyà i Oliana, a l'Alt Urgell 
(1.620 m).

10. Punta ..., cim dels 
municipis de la Vall de Boí 
i Vilaller, a l'Alta Ribagorça 
(2.952 m).

10 anys  
després

Martí  
Gasull  
i Roig
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Els socis i sòcies de Plataforma per 
la Llengua, l’ONG del català, podeu 
gaudir de descomptes i avantatges 
com aquests:

Promocions

Subscripció gratuïta al diari Ara. 
Teniu l’oportunitat de rebre, gratuïtament, 20 vals per 
bescanviar pel diari Ara en paper (aplicable al territori 
on arriba el diari en paper) i accés il·limitat a la versió 
digital durant un mes.

Descomptes

Descomptes

Gratuït

10% de 
descompte 
en la factura 

telefònica de mòbil o paquets Adsl/
Fibra amb mòbil durant 12 mesos  
als seus clients de Catalunya. 

Subscripció gratuïta  
al diari Ara  
Tots els socis podeu gaudir de  
2 mesos gratuïts per llegir el diari en 
versió digital. Anticipeu-vos al que 
serà el diari imprès de l’endemà i 
accediu a la versió en línia, on trobareu 
continguts interessants i reconeguts 
col·laboradors.

Descomptes

10% de descompte en cinc 
experiències enoturístiques diferents 

5% en la resta d’activitats  
a la comarca del Bages.

10% de 
descompte 
en visites 

guiades, circuits i excursions en 
català arreu del món. 

2x1 en la Ruta 
Pompeu Fabra 
per Barcelona.

10% de escompte  
en el servei de correcció i 
traducció de Plataforma 
per la Llengua.

20% de descompte en les 
activitats que aquesta empresa 
marítima organitza.

15%  de descompte de marxandat-
ge en català a la botiga virtual i física. 

 B A S T I M E N T S 

 A R * G R O S * O E
 I A E * I N F E R N 
 A N S O * T E * R Y 
 U * T U R O * P O A 
 * B A S E R C A * L 
 B A T * C R E S T A 
 O S S O * O * S U D 
 S S * M A I N E R A 
 C A N I G O * T P * 
 

10%  de descompte en la factura 
telefònica de mòbil o paquets Adsl/
Fibra amb mòbil durant 12 mesos als 
seus clients del País Valencià. 

45% de descompte en el correu .cat

10% de descompte en la compra 
per internet d’experiències  
per gaudir de Catalunya.

50% de descompte en la primera 
quota d’aquest gimnàs en línia.

Socis
 nous

Tots 
els 

so
cis

:
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Aquestes són algunes de les promocions que ja pots haver  
gaudit com a soci o sòcia durant els darrers mesos de l’any:

Consulta a la nostra pàgina web quines promocions tens vigents:  
www.plataforma-llengua.cat/col-labora/avantatges-socis/ i estigues  
al cas de descomptes, sortejos, regals i nous acords de col·laboració!

5% de descompte  
en llibres i

10% de descompte en 
jocs en català a la llibreria 
Quart Creixent de Palma.

25% de descompte al Museu de la 
Vida Rural de l’Espluga de Francolí

5% de descompte en les activitats 
que organitzen els Amics  
d’Els Clàssics.

2x1 als Cinemes Girona de Barcelona

5,50 €  l’entrada individual.

Descomptes

15%  de descompte en la 
subscripció anual en aquesta revista 
educativa infantil.

50%  de descompte en la 
subscripció anual al setmanari en la 
seva versió digital.

50%  de descompte en la subs-
cripció anual d’aquest nou projecte 
periodístic en format magazín.




