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En aquest nou número de La Corbella us 
presentem diverses novetats. Anem avançant en 
l’actualització de la revista: introduïm elements 
nous de disseny i un contingut on volem 
aportar arguments i reflexions sobre la llengua. 
Precisament en aquest sentit, i pel que fa a la 
situació política al Principat de Catalunya, ens 
trobem en un període de clara transició política 
de gran complexitat. 

Són mesos durant els quals es viuran moments 
de gran pressió, que es pot traduir en debats 
que poden abocar angoixa en la cruïlla històrica 
en què ens trobem. Precisament per això 
des de la societat civil organitzada, des de la 
Plataforma per la Llengua, ens hem proposat de 
continuar treballant per bastir projectes de llarga 
durada, amb constància, fent passos sòlids per 
a aconseguir que la llengua catalana continuï 
avançant. Hem de generar estímuls d’acció que 
siguin eficaços a tot l’àmbit lingüístic. 

L’ONG del català continua creixent i, d’acord 
amb les nostres possibilitats, també aconseguim 
incidir en els diferents territoris de parla catalana 
amb accions reivindicatives, utilitzant les xarxes 
socials, fent pressió... 

Les oportunitats que des de fa uns quants mesos 
s’han obert al País Valencià, a les Illes Balears 

i a la Franja permeten actuar amb efectivitat 
per treballar a favor de la llengua com mai en 
els darrers 40 anys s’havia pogut fer. En bona 
mesura la llengua catalana ha deixat de ser una 
llengua maleïda, però l’acció de l’Estat espanyol 
encara dista d’un ple reconeixement, no sols 
oficial, sinó dels drets lingüístics en igualtat de 
condicions. Només cal recordar els atacs a la 
immersió a l’escola a Catalunya, la negació de la 
unitat de la llengua, els intents constants que els 
infants de les Balears i el País Valencià no puguin 
estudiar en català, la negació de la possibilitat 
de fer el català oficial a Europa... La llista és molt 
llarga, massa! 

És evident que ens cal un context polític que ens 
permeti disposar dels instruments necessaris per 
a garantir els drets dels ciutadans i assegurar el 
ple reconeixement de la llengua catalana. Encara 
no hem aconseguit una consolidació i protecció 
mínimament raonables per a la llengua catalana.

En aquest número de La Corbella reflexionem 
entorn de la situació de la llengua catalana en 
àmbits específics que creiem importants i posem 
de manifest la tasca que pot assolir l’activisme 
lingüístic. Tenim un futur ple d’oportunitats, 
però només les podrem fer reals si continuem 
treballant amb constància, efectivitat i amb 
decisió a tot els territoris de parla catalana. 

La Corbella té un conveni de 
col·laboració amb:



“Si me hablas en catalán 
se suspende el juicio”

Òscar-Adrià Ibáñez
Drets Lingüístics i empresa 

Un problema estructural a l’Estat espanyol

Les discriminacions contra els parlants de 
català a les administracions espanyoles són el 
símptoma visible d’un problema estructural de 
drets civils no garantits que té l’Estat espanyol. 
Aquesta és la principal conclusió del darrer estudi 
de discriminacions elaborat per la Plataforma per 
la Llengua. L’entitat constata diverses mancances 
que no permeten una gestió lingüística respec-
tuosa amb els parlants de llengües diferents 
del castellà que estigui a l’alçada d’altres estats 
multilingües de tradició democràtica, com són 
Finlàndia, Bèlgica, Suïssa o el Canadà.

En primer lloc, cal destacar la manca de 
capacitació lingüística del personal de 
l’Administració central de l’Estat que treballa als 
territoris de parla catalana, tal com ha advertit el 
Consell de Ministres del Consell d’Europa en les 
seves darreres recomanacions per al compliment 
de la Carta europea de les llengües regionals 
o minoritàries (CELROM). La Plataforma per 
la Llengua va informar el Consell d’Europa de 
diversos casos de discriminació com a resposta 
de l’informe de l’Estat, que pretenia mostrar un 
compliment generalitzat de la Carta.

Un altre problema és la tolerància de l’Estat 
amb un cos funcionarial en què es produeixen 
diverses actituds d’animadversió vers l’ús del 
català. El fet que la majoria dels casos que s’han 
denunciat no hagin estat sancionats transmet 
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un missatge clar d’impunitat. Finalment, cal 
destacar la mala pràctica de l’Estat espanyol, 
que manté ordenament jurídic que, lluny de ser 
neutral quant al tractament de llengües, afavoreix 
sistemàticament la llengua castellana. Aquest 
fet es constata en moltíssimes normatives que 
imposen l’ús del castellà que Espanya, lluny de 
derogar-les tal com s’estableix en els estats que 
signen i ratifiquen la CELROM —i tal com ha 
recomanat el Consell de Ministres del Consell 
d’Europa—, continua aprovant any rere any. 

L’informe de discriminacions lingüístiques

A l’informe «Si me hablas en catalán se 
suspende el juicio», l’ONG del català ha recollit 
37 nous casos de discriminació lingüística 
produïts entre juliol de 2013 i desembre de 2015. 
En total, s’han recollit 87 casos des de l’any 
2007 estesos al llarg de tota la geografia, amb un 
predomini clar dels casos a l’Administració central 
de l’Estat (79,31% dels casos).

Tot i el gran nombre de casos recollits, cal 
destacar que només són la part visible d’una 
problemàtica més àmplia, atès que moltes de 
les persones discriminades encara no denuncien 
els casos i que, malauradament, molts ciutadans 
renuncien a parlar en català en determinats àmbits 
per a evitar exposar-se a situacions com les que 
descriu l’informe. L’informe és disponible a la web 
de la Plataforma per la Llengua, on també es pot 
trobar un mapa amb els 87 casos geolocalitzats.
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Puc parlar en català a les 
administracions? 
Tot i els incompliments de l’Administració, tothom 
que vulgui fer servir el català pot fer-ho sempre, ja 
que l’ordenament jurídic actual ho empara.

El català és llengua oficial a Catalunya, al País 
Valencià i a les Illes Balears i ningú no ens pot 
discriminar per fer-lo servir en cap àmbit i, encara 
menys, en la relació amb les administracions públi-
ques locals, autonòmiques o estatals, incloent-hi 
els cossos policials i sanitaris que treballen en 
aquests territoris. A la Franja, encara que el català 
no hi és oficial, els nostres drets també estan 
emparats per la Llei de llengües de l’Aragó.

On m’he d’adreçar si m’han 
discriminat? 
Cada cas té unes característiques diferents i 
requereix un tipus de resposta diferent per a fer 
valer els nostre drets. Alguns casos convé que 
siguin denunciats a les administracions on es 
produeixen i/o al Síndic de Greuges. Els casos més 
greus s’han de denunciar als jutjats i, si convé, 
acabar anant a Europa perquè intercedeixi en favor 
dels nostres drets.

Si t’han discriminat, et pots adreçar a la Plataforma 
per la Llengua i et donarem suport públic, humà i 
tècnic, ja que t’orientarem sobre quina és l’actuació 
més adequada per al cas que hagis pogut patir.

Drets lingüístics

Catalunya (50,57%)

Forces de seguretat de l'Estat (47) 

Renfe/ADIF (4)

Corporacions locals (4)

Federació Catalana de Futbol (1)

Ràdio Televisió Valenciana (1)

Centres penitenciaris (1)

Jutjats i registres (17)

Serveis de salut (8)

País Valencià (34,48%)Franja de Ponent (1,15%)

Educació (4)

Illes Balears (13,79%)

Organismes i institucions implicats en casos de 
discriminació lingüística, març 2007 – desembre 2015

Font: elaboració pròpia
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El suport dels eurodiputats

Eurodiputats catalans i valencians d’un ampli ventall ideològic van acompanyar l’ONG del català en 
la presentació de l’informe Els drets lingüístics en via morta el 14 de març a l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona. Hi van ser els europarlamentaris Marina Albiol (EUPV), Francesc Gambús (UDC), 
Josep M. Terricabras (ERC), Ramon Tremosa (CDC) i Ernest Urtasun (ICV-EUiA).

Es debat a Brussel·les

Pocs dies després, el 17 de març, a proposta de l’europarlamentària valenciana Marina Albiol, es va 
celebrar un debat sobre els drets lingüístics a la Comissió de Llibertat Civil, Justícia i Afers Interiors del 
Parlament Europeu. Per primera vegada les discriminacions lingüístiques eren tractades en aquesta 
Comissió en comptes de fer-ho a la de Cultura.

Les discriminacions del 
català arriben a Europa

Drets lingüístics
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Miriam Santamaria @MiriamSBrichs 19 abr. 
Aquest diumenge: #cridaho! @llenguacat. 
Els meteos, també ens comprometem amb la 
llengua!

Marina Albiol Guzmán @MarinaAlbiol  17 març 
Al Parlament Europeu denunciant les 
discriminacions als parlants de català a l’estat 
espanyol #simehablasencatalan

Juanjo Fernández @juanjofdezsola 25 feb.  
FIFt-li,Pou” Una iniciativa @llenguacat dinàmica 
i original en favor del #català, amb @Fotlipou i 
@perezesquerdo!

Mireia Plana @mireiaplana  18 des. 2015  
Per què no hem de poder tenir 
StarWarsInCatalan ? Deu milions de parlants us 
semblen pocs?? @llenguacat

Miquel Strubell T 87 @mstrubell 8 feb.v 
“Les autoritats haurien de portar barret per  
poder-los treure davant de gent com en Martí”  
@KRLS #premiMartíGasull

Ramon Tremosa @ramontremosa 2 març 
La @llenguacat escull la nova executiva a 
l’Assemblea ordinària de socis de l’entitat. 
Treballem per la llengua!

Xiquets de Reus @xiquets 8 març 
Estem contents que hagin escollit un dels nostres 
#castellers des de @llenguacat per formar part 
d’aquest projecte!

Bonpreu i Esclat @bonpreuesclat 9 feb.  

Molt contents de compartir aquest premi amb 
vosaltres! #premiMartíGasull #bonpreuesclat

EUROLANG @EUROLANG 14 març 
1st Language discrimination debate 4 @EP_
Justice Cttee on Thursday with #ELEN, excellent 
Report from @llenguacat

Assumpció Lailla Jou @titonlailla 5 març 
Felicitats a la nova junta !! @mforcadan

PlataformaxLlengua @llenguacat 

La @llenguacat escull la nova 
executiva a l’Assemblea ordinària 
de socis de l’entitat. Treballem per 
la llengua
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El passat 24 d’abril a la plaça del Born de Barcelona 
es van aplegar persones arribades de tots els territoris 
de parla catalana per cridar als quatre vents que el 
català, amb les seves variants dialectals, és la llengua 
comuna. L’acció que es va desenvolupar tenia per 
objectiu reivindicar el català com a llengua comuna 
i vertebradora de la diversitat lingüística del nostre 
país. L’acte, de caràcter lúdic, va voler donar valor a la 
riquesa de la llengua i atorgar un pes específic a les 
diferents varietats dialectals que es poden parlar en el 
conjunt del territori. Es van aplegar 600 persones a la 
plaça del Born i es va formar una gran rosa dels vents 
que s’anava girant per fer sentir la veu de cadascun 
dels territoris en la seva pròpia varietat dialectal.

Els meteoròlegs es mullen pel català

Alguns dels meteoròlegs del nostre país, com Alfred 
Rodríguez Pico, Míriam Santamaria, Mònica Usart o 
Miquel Bernis, a més del toc humorístic de l’actor i 
guionista Xavier Bertran, “Lo Cartanyà”, van col·laborar 
en la gravació de l’espot publicitari on la meteorologia 
va ser el recurs per a demanar la participació en l’acte. 

Participació a peu de carrer

La Plataforma per la Llengua, a l’entorn de la diada de 
Sant Jordi, ha organitzat des de fa anys nombroses 
iniciatives de participació popular per posar en 
relleu la interrelació entre el català i les prop de 300 
llengües que es parlen a la nostra societat. 

Cridem per fer del  
català la llengua comuna

Eulàlia Buch
Arrelament i cohesió social

Les darreres edicions han estat:

- 2011 Lip Dub per la llengua.  
Filmació multitudinària del vídeo 
musical amb la cançó «Corren» 
dels Gossos. 

- 2012 Muralmob per la llengua.  
500 persones, amb un miler de 
globus biodegradables dibuixen 
un mural reivindicatiu.

- 2013 Post-it art per la llengua.  
Més de 10.000 post-its de 
diferents colors es van omplir 
amb missatges a favor del català.

- 2014 Xarxa de cors.  
Per a portar el català ben amunt, 
s’ompliren cors de colors amb 
bons desitjos per la llengua 
catalana.

- 2015 Planta’t pel català.  
S’elaborà un mapa dels territoris 
de parla catalana amb 300 testos, 
un per cadascuna de les llengües 
que es parla avui al nostre país.

- 2016 Crida-ho als 4 vents.  
La riquesa dialectal del català 
és el pilar fonamental de l’acció 
d’enguany.

Arrelament i 
cohesió social
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Al canal youtube de 
la Plataforma per la 

Llengua podreu trobar 
l’espot publicitari i el 

post rodatge



La comunitat filipina de  
Catalunya, històries que s’uneixen
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Avui dia a Catalunya hi ha més de 10.000 persones 
procedents de les Filipines. Una gran part de la 
comunitat filipina s’organitza entorn de diverses 
entitats i esglésies cristianes de diferents 
denominacions, alhora que mantenen alguns trets 
culturals i identitaris propis.

Tot i els més d’11.000 km que separen Catalunya 
de les Filipines, aquestes dues nacions tenen 
lligams culturals i històrics que les aproximen l’una 
a l’altra i que són un punt de trobada, tant en el 
passat com en el present.

Ja fa més d’un segle que Catalunya va ser un 
país d’acollida de molts filipins, especialment de 
polítics i intel·lectuals, de manera que la cultura i 
la història filipina té també un espai a casa nostra. 
José Rizal, considerat un dels personatges clau de 
la independència de les Filipines i pare d’aquesta 
nació, no sols va viure durant un cert temps a 
Barcelona, sinó que també va tenir lligams amb 
el catalanisme polític i la cultura catalana. Altres 
filipins, com Graciano López Jaena o Galicano 
Apacible, personatges clau per a la independència 
filipina, també es van establir a Barcelona, 
des d’on van impulsar La Solidaridad, 
una publicació del moviment 
nacionalista filipí. Així mateix, 
també alguns catalans 
s’establiren a les 
Filipines, on van 
establir 

arrels, de manera que cognoms com Ventura o 
Ortoll s’hi mantenen encara presents. 

Catalunya i les Filipines comparteixen també noms 
de pobles i ciutats. És possible visitar Tarragona, 
Solsona o Cardona sense sortir del territori filipí, 
ja que al país hi ha municipis amb el mateix nom 
que les ciutats catalanes. També podríem dir, de 
fet, que Barcelona no és única al món...; només a 
les Filipines hi ha sis poblacions més que també 
es diuen igual. Així mateix, alguns espais naturals 
comparteixen toponímia catalana: ni més ni menys 
que Montserrat, símbol de Catalunya, té a les 
Filipines dues muntanyes batejades amb aquest 
nom.

En definitiva, tot i els milers de quilòmetres que les 
separen, Catalunya té un petit racó filipí en el seu 
caràcter, i les Filipines en tenen un de català.

Les llengües de Filipines

Les Filipines són un territori lingüísticament molt 
ric en què es parlen entorn de noranta llengües, 
gairebé totes de la mateixa família lingüística i amb 
propietats gramaticals relativament semblants.  

Arrelament i 
cohesió social
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El filipí és la llengua oficial de les Filipines, la 
tenen com a llengua materna entre 15 i 20 milions 
de persones (aproximadament un 25% de la 
població), però si hi incloem els habitants que la 
tenen com a segona llengua, té uns 50 milions de 
parlants. 

Halina’t mag-Catalan!

Enguany, la Plataforma per la Llengua ha editat 
conjuntament amb la Federació KALIPI el llibret 
Halina’t mag-Catalan!, en format bilingüe filipí-cata-
là, per a mostrar els vincles entre el català i el filipí. 
S’hi pot trobar informació sobre la llengua catalana 
i destaca la seva utilitat com a llengua d’inclusió 
i arrelament als territoris de parla catalana. La 
publicació té per objectiu afavorir la inclusió de les 
persones immigrades i contribuir, d’aquesta ma-

nera, a la igualtat i a la 
participació social.

Amb aquesta nova 
publicació, la Plata-
forma per la Llengua 
segueix la seva tasca 
d’edició d’eines de 
caràcter bilingüe que, 
de manera sintètica i 
entenedora, il·lustren 
alguns aspectes de 
la llengua i la cultura 

catalanes per tal d’atansar-los als catalans de diver-
sos orígens. Així, doncs, aquesta edició adreçada 
a la comunitat cristiana de parla filipina dóna conti-
nuïtat a la que primerament es va fer en àrab i més 
tard en urdú, romanès, rus i panjabi.

Eulàlia Buch
Arrelament i cohesió social

Halina’t 
mag-Catalan!
Isang pagpapakilala ng wikang Catalan 
sa komunidad Kristiyano at mga 
nagsasalita ng Filipino sa Catalunya
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La partida continua:

Augmentem el nombre de 
jocs i joguines que inclouen 
el català recollits al web 
www.jocsijoguines.cat

S’incrementen les peticions 
territorials per a poder 
disposar de la ludoteca de 
la Plataforma per la Llengua, 
una mostra variada d’alguns 
dels jocs i joguines que 
incorporen el català.

Amb la Festa pel Joc i el 
Lleure en català, contribuïm 
a crear un estat general de 
consciència sobre la discrimi-
nació de la nostra llengua en 
el sector.

Es tripliquen el nombre 
d’aules inscrites en la 2a 
edició del Concurs Tísner de 
creació de jocs de català.

Enguany a la Plataforma 
per la Llengua engeguem 
accions per a aconseguir que 
les grans empreses de jogui-
nes incorporin el català.

La imaginació 
creativa d’en Tísner

>en portada

Des de la Plataforma per la Llengua vetllem per assegurar un dret que ens sembla fonamental:  
que tota la mainada catalana pugui divertir-se, jugar i aprendre en la llengua pròpia del país on viu.  
Per això es va idear el concurs Tísner de creació de jocs de català.

Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona i amb la col·laboració del Sr. Joan-Artur Roura i Comas, eduCaixa. Obra Social “la Caixa”, 
la Fundació Cardona Històrica i la Fundació Joan Brossa.

Comissió de Jocs i Joguines  
de la Plataforma per la Llengua
Cultura, lleure i joventut

Quin és l’objectiu del concurs?

El propòsit del concurs és que mestres i 
alumnat, tots junts, creïn jocs de taula sobre la 
llengua catalana. Així, s’estimula els escolars a 
desenvolupar la seva creativitat tot jugant amb 
els verbs i la sintaxi, amb els sinònims i 
els antònims, i amb totes les possibili-
tats que ofereix la llengua al convertir-
la en un repte. D’aquesta manera, 
s’intenta despertar, tot jugant, l’interès 
i la curiositat pel català.

Mestres i escoles

Valorem molt positivament la implicació 
de les escoles en el Concurs Tísner de 
creació de jocs de català, ja que sense 
el paper dels mestres no seria pos-
sible tirar endavant aquest ambiciós 
projecte.  El concurs ha estat molt ben 
rebut per les escoles perquè els ha 
ajudat a cohesionar el grup classe 
i a fer que els alumnes descobrei-
xin la faceta lúdica i creativa de la 
llengua catalana.

Consum responsable familiar... durant tot 
l’any

Però no s’acaba aquí l’esforç per aconseguir 
normalitzar l’ús del català al món del lleure. Ben 
sabut és que sols es ven allò que es demana. 
Per tant, doncs, si no demanem joguines amb 
la nostra llengua, difícilment els fabricants 
l’inclouran en els productes que treguin al  
mercat. I és aquí on els pares, avis i per 
descomptat els Reis de l’Orient, tenim a 
les nostres mans la clau perquè el català 
esdevingui d’ús habitual en l’etiquetatge de les 
joguines i jocs que lliurem als nostres infants. 

Malgrat la normativa actual, la majoria de 
fabricants l’incompleixen i són pocs els que 
ofereixen els seus productes en la llengua del 
nostre país. Les empreses que així ho fan, es 
poden trobar al web www.jocsijoguines.cat.

En qualsevol cas, som nosaltres qui, demanant 
a les botigues les versions en català dels jocs i 
joguines que volem oferir a les nostres criatu-
res, farem créixer aquesta demanda i farà que 
els empresaris sentin la necessitat d’omplir el 

buit que hi ha actualment en el mercat.
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A les universitats, drets lingüístics

Escola i món 
universitari

La Plataforma per la Llengua, conjuntament amb associacions i 
sindicats d’estudiants, i també amb els serveis d’atenció lingüística 
d’algunes universitats catalanes, torna a dur a terme una 
campanya de sensibilització per a reclamar l’acompliment dels 
drets lingüístics dels estudiants i professors universitaris.

Sota el títol “Exigeix respecte per la teva llengua! Exigeix 
que et respectin!”, un manifest recull que és normal demanar 
que el català ocupi a les universitats el lloc que li correspon en 
tots els àmbits: a l’administració, la docència, la recerca i els 
programes d’intercanvi.

LA IMPORTÀNCIA DE LA 
TERMINOLOGIA EN CATALÀ

La terminologia és la designació, per mitjà de 
termes, de les nocions de camps especialitzats 
de coneixement. Té un enfocament normatiu per 
tal d’evitar problemes de comunicació i possibles 
ambigüitats. És l’eina imprescindible per a la nor-
malització i l’evolució de la llengua.

Per situar alguns antecedents cal dir que l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, l’any 1977 
va crear específicament la Fundació Joaquim 
Torrens-Ibern (FT-I), de la qual actualment sóc la 
vicepresidenta, per promoure l’ús de la llengua 
catalana i la terminologia en els àmbits tècnic i 
científic. La Fundació pren el nom de Torrens-Ibern 
per la seva destacada tasca docent i la implicació 

M. Rosa Mateu
Filòloga i membre de l’Executiva de 
la Plataforma per la Llengua
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RECERCA  
EN CATALÀ: COM?

Quins incentius té avui un investigador per a pu-
blicar un article o fer una tesi doctoral en català? 
Molt pocs, per no dir pràcticament cap, a part 
dels ajuts per a redactar tesis en català. 

La carrera científica, ja sigui des de les ciències 
socials o experimentals, passa per l’ús de la llen-
gua franca acadèmica, l’anglès, i els currículums 
dels investigadors esdevenen atractius en funció 
de la producció publicada en revistes d’alt impac-
te, la gran majoria de les quals són en anglès. 
Consegüentment, a banda de la reduïda produc-
ció científica en llengua catalana, l’enriquiment 
de la terminologia especialitzada se’n ressent, 
cosa que ens allunya de la plena normalització. 

L’àmbit cientificotècnic és el més afectat. Quan 
no hi ha mots per a anomenar tot el que gràcies 
a la recerca coneixem, una realitat inabastable 
queda muda, oculta, en la penombra de la llen-
gua. Com a societat hem de prendre consciència 
de la necessitat d’una cultura científica en català 
i de la seva compatibilitat amb una ciència global 
en anglès. 

Ens cal promoure i ajudar les revistes acadè-
miques del país, fer-les competitives en aquest 
context i, un aspecte clau, dotar-nos d’una termi-
nologia científica sense zones de penombra.

 Poder rebre l’ensenyament de tots els graus 
íntegrament en català.

 Més oferta de postgraus i màsters oficials  
en català.

 Que tot el professorat que s’incorpori a les 
universitats conegui prou la llengua catalana.

 Que totes les universitats elaborin un 
reglament d’usos lingüístics i el compleixin.

 Que s’anunciï i que es respecti la llengua de 
la docència.

Diego Sola
Historiador i membre de l’Executiva 
de la Plataforma per la Llengua

1
2
3
4
5 Guillem Fuster

Escola i món universitari 

Complementant la publicació del manifest, la 
Plataforma per la Llengua posa a disposició de 
tots els estudiants que vulguin fer una queixa 
per motius lingüístics la següent pàgina web: 
estudiarencatala.cat.

Si no respecten els teus drets, queixa’t!!!

Amb un sol clic, pots fer un gran pas per la llengua!

en tota la causa catalana des de l’exili parisenc i  
posa especial èmfasi en un àmbit estratègic pels 
professionals del nostre país. Continua essent 
molt important publicar en català llibres bàsics de 
text universitaris per a les carreres científiques 
i tècniques, així com la traducció de manuals 
universitaris que puguin estar disponibles per ser 
consultats en línia. 

A Catalunya la terminologia és i ha estat una eina 
imprescindible. Des del món acadèmic, i també 
des de la Generalitat de Catalunya, s’hi ha treballat 
i s’hi continuen destinant esforços. L’ús quotidià de 
la terminologia tècnica i científica contribueix a la 
normalització de la llengua i a l’evolució del català.
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Netflix i el misteri de  
les versions en català

Gemma Ponsa
Cultura, lleure i joventut

Cultura, lleure 
i joventut

En pocs mesos hem passat de la negativa pública, per part de Netflix, d’incorporar pel·lícules i sèries 
de lloguer en català si no detectava una demanda important, a la possibilitat real de triar algunes 
pel·lícules en català. 

Aquest és el pas que va fer, a principis de 2016, el major proveïdor de continguts audiovisuals del món 
que es va establir a l’Estat espanyol al mes d’octubre passat. Un pas satisfactori per als consumidors 
i per als signants de les 25.000 signatures de la campanya #Netflixincatalan, duta a terme per la 
Plataforma per la Llengua a través del portal www.canvia.cat, però ni de bon tros suficient, com 
veurem tot seguit.

17

Planet 51, Sky Captain i el món del demà, 
Diari d’una mainadera i El secret dels 
germans Grimm van ser els primers títols amb 
els quals Netflix incorporava el català com a 
opció d’àudio a principis d’aquest 2016. Coincidia 
que tots eren d’una mateixa distribuïdora, 
Deaplaneta. Cal dir que aquestes versions en 
català les havia pagat el Departament de Cultura 
a Deaplaneta mitjançant ajuts públics per al 
doblatge i la subtitulació de pel·lícules.

Hi ha altres pel·lícules del catàleg de Netflix que, 
malgrat els ajuts, no s’ofereixen amb l’opció 

de visionament en català. Així, per exemple, 
en el moment d’escriure aquest article trobem 
a la plataforma digital pel·lícules com Bola de 
Drac Z: La batalla dels Déus de la distribuïdora 
Selectavisión, beneficiària dels ajuts per al 
doblatge en català, i que únicament es pot veure 
en versió original japonesa o en versió doblada 
en espanyol; Shrek distribuïda per Universal, i 
que només es pot veure en v.o. anglesa o en 
versió doblada en espanyol; i Intocable de la 
distribuïdora A Contracorriente Films, que sols es 
pot veure en v.o. francesa o doblada a l’espanyol, 
o bé amb subtítols en espanyol. 

Joris Evers, director de Comunicacions a Europa de Netflix, va assegurar, en un correu electrònic enviat 
a la Plataforma per la Llengua, que la companyia demanava a les distribuïdores les pel·lícules amb tots 
els àudios disponibles: “quan adquirim els drets d’emissió d’una pel·lícula, sempre demanem totes les 
opcions lingüístiques disponibles, i si ho adquirim en català, també el fem assequible al públic”. 

D’aquí que ens plantegem les qüestions següents:

Qüestió de doblatge, o de voluntat?

La resposta de Netflix

 Què ho fa que aquestes pel·lícules no hagin 
arribat (i moltes encara estiguin per arribar) a 
mans de Netflix? 

 Seria una actitud de desídia per part de Netflix, 
que no va insistir prou a les distribuïdores des 
del principi, i que encara ara no ha exigit de 
manera ferma a moltes distribuïdores la versió 
en català?

 És que les empreses beneficiàries dels ajuts, 
un cop han fet la primera estrena obligatòria 
als cinemes, posen al calaix les versions en 
català? O totes dues coses? 

 Hi podria haver, en algun cas, una voluntat 
expressa que les pel·lícules en català no 
tinguin sortida? 
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Més possibilitats

Cultura, lleure 
i joventut

És un misteri que encara està per resoldre i per gestionar de manera adequada i amb urgència, tenint 
en compte que afecta els drets i la butxaca dels ciutadans catalans. El que podem assegurar és que la 
realitat creada per aquestes dinàmiques empresarials és del tot insòlita i injusta: s’han donat centenars 
de milers d’euros a distribuïdores per a tenir més oferta cinematogràfica en català, i tot i així, ja no 
podem accedir a aquestes versions subvencionades (mentre que és possible veure-les en versió 
original i en versió traduïda al castellà), tot i pagar la quota pel servei com qualsevol altre ciutadà de 
l’Estat espanyol —que, per cert, les pot veure en la seva llengua, i evidentment, d’una manera més 
econòmica, ja que no ha afegit ni un euro per al doblatge o subtitulació en castellà.

Cal recordar que les plataformes de vídeo a la 
carta, a més, tenen a l’abast altres recursos 
públics que la Generalitat ofereix per a facilitar 
la introducció del català en aquest sector. Un 
exemple és la base de dades de pel·lícules i 
sèries en versió original subtitulades al català, que 
conté més de 500 registres (www.gencat.cat/
llengua/cinema/vosc_info.html). 

Sigui com sigui, Netflix i les distribuïdores han 
de treure a la llum aquestes versions en català 
que hem pagat amb diners públics per als usuaris 
del vídeo a la carta. Un tema diferent és que 
la plataforma digital pugui oferir el servei de 
subtitulació en català de pel·lícules i sèries tal 
com ho fa en llengües comparables a la catalana 
en altres llocs del món i no tracti els espectadors 
catalans de manera diferenciada. Però aquestes ja 
serien figues d’un altre paner.



Game over:  
la situació del  
català als videojocs 

Un problema de fàbrica?

El català no és un requisit indispensable perquè els consumi-
dors de videojocs de parla catalana hi juguin. De fet, la llengua 
és una més de les nombroses característiques que valora una 
comunitat molt jove, especialitzada i capacitada en altres llen-
gües, com ara l’anglès. Tot i això, sobretot qui vulgui jugar en 
català patirà un problema de manca d’oferta. La presència del 
català a les botigues de videojocs és gairebé inexistent, mentre 
que a Internet és minsa però activa.

El darrer estudi Situació dels videojocs i jocs d’ordinador en 
català en el mercat, presentat públicament, mostra com el pro-
blema de l’oferta de videojocs en català ve de fàbrica. Catalunya 
concentra un gran nombre d’empreses desenvolupadores de 
videojocs. El sector ocupa prop d’un miler de persones i factura 
més de 70 milions d’euros anuals.

Les darreres dades, però, indiquen que només el 9% dels jocs 
fabricats a Catalunya incorporen el català. A més, tot i que a 
Catalunya hi ha 12 centres universitaris on aprendre a crear 
videojocs, la llengua pròpia és poc present en la docència, es-
pecialment en els màsters, on pràcticament no es fan classes 
en català.

Hi ha videojocs en català?

L’oferta de jocs en català és minsa en termes relatius, però això 
no vol dir que no n’hi hagi. L’oferta varia segons el format del 
joc, que va des de la presència residual en el món de la video-
consola (on destaca el Wii Sports Connection) fins a l’existència 
d’una oferta més àmplia en els jocs d’ordinador i mòbil (el web 
APPs en català en té registrats més d’un centenar).

Posició En 
català

Joc

10 Tomodachi life

9 The witcher 3: 
wild hunt

8 Bloodborne

7 Batman: 
arkham knight

6 Star wars: 
battlefront

5 Just dance 
2015 i 2016

4 Inazuma eleven 
go chrono stones

3 Call of duty

2 Grand theft 
auto V

1 FIFA 2015/2016

12 Minecraft

Llista de jocs més venuts 
l’any 2015 a l’Estat espanyol

Font: Associació Espanyola de 
Videojocs  (AEVI)

El català no és present en els 10 jocs més venuts a l’Estat, 
però la situació sembla que podria canviar, ja que el 2015 un joc 
amb versió en català com el Minecraft va ocupar la 12a posició, 
mitjana en la llista de jocs més venuts que publica l’associació 
espanyola de videojocs. Un altre joc amb versió en català, el 
Rust, va ocupar la 13a posició en la llista de jocs més jugats al 
portal Steam de venda, joc i col·laboració.

En nombres absoluts, la majoria dels jocs en català són jocs de 
format senzill o educatius (com els de la plataforma Otijocs). 
Tot i això, molts jocs de gran format es fabriquen incloent-hi una 
versió en català com el Nihilumbra (Beautifun Games), l’Unepic 
—tots dos disponibles a l’Steam— o el Golden Manager, joc 
de futbol per a mòbils de l’empresa del futbolista Gerard Piqué, 
Kerard Games.

El paper de la comunitat

Només a Catalunya hi ha 1.320.000 usuaris de videojocs, que 
sumats als jugadors de la resta de territoris de parla catalana 
formem una comunitat de jugadors de mida mitjana.

De fet, molts dels jocs que disposen de versió en català els hem 
d’agrair a una comunitat de jugadors que ha col·laborat amb el 
joc per traduir-ne els continguts. És el cas dels jocs de més èxit, 
el Minecraft i el Rust, traduïts a la plataforma Crowdin per les 
respectives comunitats. També és el cas dels jocs de navega-
dor com el Hattrick (un joc de futbol que destaca per les seves 
traduccions genuïnes), el Battle of Wesnoth o el Regnes Renai-
xents. Les versions idiomàtiques d’aquest darrer joc demostren 
que la voluntat de la comunitat és determinant, ja que, fins i tot, 
és disponible en bretó, una llengua de menys de mig milió de 
parlants que han arribat a traduir-ne els continguts.

Llista de jocs més jugats  
a la plataforma Steam
Posició En 

català
Joc

10 Fallout 4

9 Sid meier's 
civilization V

8 Garry's mod

7 Warframe

6 Ark: survival 
evolved

5 Grand theft auto V

4 Football 
manager 2016

3 Team fortress 2

2 Counter-strike: 
global offensive

1 Dota 2

13 Rust

Font: Steam (dades de febrer de 2016)

Òscar-Adrià Ibáñez
Drets Lingüístics i empresa 

Cultura, lleure 
i joventut
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Podem guanyar la partida?

Les conclusions del darrer estudi presenten 
un full de ruta amb cinc accions clau per a 
millorar la presència del català als videojocs. 
Aquests verbs s’adrecen a cadascun dels ac-
tors que tenen un paper important perquè el 
català sigui present en els videojocs, i aquest 
paper el tenen des dels creadors i els docents 
fins a les comunitats de jugadors, sense obli-
dar el paper de l’Administració pública.

Seduir les empreses creadores i les 
universitats per a potenciar una oferta 
més àmplia del català en la fabricació 
dels jocs.

Existir a Internet i, en concret en plata-
formes com l’Steam que, ara per ara, ni 
tan sols recull quins jocs són disponibles 
en català i quins no.

Reivindicar als diferents governs una ac-
ció decidida per a afavorir el català, tant 
en l’àmbit legislatiu com en el dels ajuts.

Sensibilitzar la comunitat de consumi-
dors perquè valori l’oferta en català com 
un criteri important a l’hora de jugar, 
comprar i puntuar els jocs.

Participar de les traduccions en els jocs 
en què es juga i impulsar-ne allà on no 
n’hi hagi.

0%
Català Castellà Anglès

20%

40%

60%

80%

100%

120%

9%

97% 100%

Gràfic: llengua disponible en els jocs 
fabricats a Catalunya

Milers de jugadors pel català
A través de l’eina web canvia.cat, la Plataforma per la Llengua 
ha rebut milers d’adhesions a la petició de poder jugar en català 
al conegut videojoc futbolístic FIFA d’EA Sports. Així, si l’edició 
del 2016 d’aquest joc esportiu no disposava d’una versió en 
català, es proposa que en l’edició del 2017 la retransmissió dels 
partits pugui sentir-se també en la nostra llengua.

Amb Joaquim Maria Puyal i Joan Maria Pou
La campanya a favor dels videojocs esportius en català va tenir el 
suport dels locutors Joaquim Maria Puyal i Joan Maria Pou. Tots 
dos van ser presents el 26 de febrer als Cinemes Girona, a l’acte 
on per primera vegada es va fer en directe una retransmissió en 
català d’un partit de futbol del videojoc FIFA.

i un Fifa  
retransmès 
en català? 

Cultura, lleure 
i joventut
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Entrevista

“El català és i ha de ser 
en el futur la llengua de 
cohesió social en un país 
molt plural i divers”

Carme Forcadell ha estat vinculada des 
dels anys noranta a l’activisme a favor 
del català, i ha format part de l’Executiva 
Nacional de la Plataforma per la Llengua. 
Quins són els principals reptes de la llengua 
avui? L’arrelament dels nouvinguts? El món 
socioeconòmic?

El principal repte del català és, en un món 
globalitzat, continuar sent una llengua útil, d’ús 
quotidià en tots els camps: el familiar i de les 
amistats, però també en l’àmbit socioeconòmic 
o institucional. Si aconseguim augmentar la 
importància i utilitat del català com a eina de 
cohesió social, la resta serà més senzill: les 
persones nouvingudes el voldran aprendre, les 
empreses i institucions l’utilitzaran amb més 
força i podrem créixer en aquells camps en què 
encara hi ha molt per a fer.

Forcadell ha estat també, des de sempre, molt 
vinculada al món de l’ensenyament. Aquest 
hauria de ser un dels pilars fonamentals del 
nou país?

Evidentment. L’educació ha de ser el puntal a 
partir del qual es construeix un país. Un bon 
sistema educatiu és imprescindible per a ajudar 
a formar ciutadans lliures, crítics, amb criteri i 

amb les aptituds necessàries per a afrontar els 
reptes que encaren les societats. Disposar d’un 
sistema educatiu amb els recursos necessaris 
és la millor inversió que pot fer un país, perquè 
genera un cercle virtuós que influeix en la resta 
d’àmbits. I a l’inrevés, no invertir en educació 
ens empobreix en tots els sentits: en l’aspecte 
econòmic, evidentment, però també en el social 
i cultural. 

Al capdavant de l’ANC ha estat una de les 
cares més emblemàtiques de la societat civil. 
Quin ha de ser el paper del teixit associatiu? 
És complementari amb el de les institucions?

Totalment. De fet, es podria dir que es 
necessiten l’un a l’altre perquè una societat 
gaudeixi d’una bona salut democràtica. La 
societat civil, el teixit associatiu del país és 
sinònim d’una ciutadania compromesa, que 
treballa per millorar el país amb esperit crític. 
I les institucions, per la seva banda, han de 
traslladar i traduir en l’acció legislativa i executiva 
els anhels i les necessitats de la ciutadania.

En les darreres legislatures, la Plataforma 
per la Llengua ha incidit en els debats 
parlamentaris on es debatien qüestions de 
llengua. És important que les entitats i la 
ciutadania puguin participar del dia a dia del 
Parlament? Com?

És imprescindible que entitats i ciutadania 
s’impliquin en les iniciatives parlamentàries,  

Presidenta del Parlament 
de Catalunya

Carme Forcadell Perfil
Carme Forcadell i Lluís 
(Xerta, 1955) és presidenta 
del Parlament de Catalunya. 
Llicenciada en Ciències de la 
comunicació i en Filosofia, és 
Màster en Filologia Catalana 
a la UAB i ha treballat al 
Departament d’Ensenyament. 
Membre durant molts anys de 
l’Executiva de la Plataforma 
per la Llengua, ha estat 
presidenta de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC),  
fet que la situa com una 
de les persones clau en el 
procés d’independència. Avui 
presideix la cambra catalana. 

“Disposar d’un sistema educatiu amb els recursos 
necessaris és la millor inversió que pot fer un país”

Entrevista feta per 
Francesc Marco Palau
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Entrevista

ja que les lleis han de respondre a realitats 
que, de vegades, les entitats coneixen millor 
que ningú. De fet, tenim el repte que aquesta 
implicació augmenti, i molt, durant aquesta 
legislatura. 

Ho farem desplegant el nou reglament aprovat a 
la cambra en aplicació de la Llei de transparència, 
que una vegada completem acostarà encara més 
el Parlament a la ciutadania.

Aquesta serà una legislatura breu, de 
transició. Com se la planteja al capdavant del 
Parlament?

Amb molta il·lusió i un gran sentit de la 
responsabilitat per tenir l’honor de presidir la 
seu de la sobirania nacional. Malgrat ser una 
legislatura curta, tenim grans reptes per davant 
que espero poder acomplir en gran part.  
El primer, preservar la sobirania del Parlament, 
garantir que s’hi pugui parlar de tot i que els 
debats del carrer puguin ser objecte de debat 
al Parlament. En segon lloc, aconseguir un 
Parlament amb parets de vidre, més transparent, 
obert, participatiu. Tercer, reimpulsar els vincles 
internacionals teixits en presidències anteriors, 
utilitzar totes les plataformes on tenim presència 
per a tenir veu a escala internacional. Quart, 
enfortir el paper de la dona en la política i 
augmentar-ne la visibilitat. I en podria citar uns 
quants més: tenim poc temps i molta feina a fer.

“És imprescindible que entitats i ciutadania s’impliquin en les 
iniciatives parlamentàries, ja que les lleis han de respondre a 
realitats que les entitats coneixen millor que ningú”

Quina és la relació del Parlament de Catalunya 
amb la cambra legislativa valenciana i la de 
les Illes Balears? Manté contacte amb els seus 
presidents?

És una relació de normalitat institucional i, per 
part nostra, puc afirmar de respecte absolut i 
amb voluntat d’estrènyer lligams. En aquest 
sentit, tenim pendent una trobada amb el 
president de les Corts Valencianes, Enric Morera, 
i una trobada institucional de les meses del 
Parlament català i el balear al juny. 

La cambra catalana també té relació amb 
homòlegs internacionals. Es pot treballar per 
a la projecció exterior del país a través del 
Parlament?

Sí, de fet és un dels reptes que apuntava 
anteriorment. Hem heretat, de legislatures 
anteriors, vincles i convenis de relació amb 
molts parlaments, vint-i-cinc de la Unió 
Europea i tretze de la resta del món. Alguns 
són parlaments subestatals, com ara el del 
Quebec o el de Baviera, i d’altres són estatals, 
com el del Marroc. En les darreres legislatures, 
per qüestions de pressupost, les activitats 
internacionals s’han deixat més de banda. Però 
cal recuperar-ho, cal que tornem a participar en 
organismes internacionals. Per exemple, a la 
CALRE, que és la Conferència d’Assemblees 
Legislatives Regionals Europees, en què es 
pot fer molt bona feina. O a l’Assemblea de la 

“Volem tornar a tenir presència activa  
en tots els organismes internacionals per 
projectar Catalunya i explicar tot el que fem”

Francofonia, de què som membres observadors, 
i en què hi ha, entre altres, França, el Quebec 
o diversos països africans. Volem tornar a tenir 
presència activa en tots aquests organismes per 
projectar Catalunya internacionalment i explicar 
tot el que fem.

Què li sembla que al Congrés dels diputats no 
es permeti parlar-hi en català?

És un greuge més que pateix el català per part 
de l’Estat espanyol, que no de la seva gent, a 
causa de la seva incapacitat absoluta d’acceptar 
i entendre la seva realitat plurinacional i 
plurilingüística. De fet, mostra com els poders de 
l’estat no senten el català, o l’euskera o el gallec, 
com a llengües pròpies, amb tots els drets, sinó 
que les considera llengües de segona.

Com s’imagina la llengua catalana l’endemà 
de la independència?

Crec que el català és i ha de ser en el futur la 
llengua de cohesió social en un país molt plural i 
divers, enriquit per l’arribada de persones d’arreu 
del món i, per tant, enriquit també amb les seves 
llengües i cultures. Cal que el català continuï sent 
una llengua útil i utilitzada en tots els camps: 
l’educatiu, l’empresarial, el comunicatiu, el social. 
I vull que en els molts camps en què encara es 
troba en una situació precària, com en el de la jus-
tícia, creixi el seu ús sense traves ni impediments.
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L’Assemblea General Ordinària de la Plataforma per la Llengua, celebrada el passat 5 de març, va 
elegir la nova composició de la Junta Executiva de l’ONG del català per als períodes 2016-2018 i  
2016-2020. Aquests en són els integrants:

28

Rosa Monforte i Solà 
(Cervelló 1963). Filòloga, tècnica 
de normalització lingüística.

Diego Sola i Garcia  
(Granollers, 1988). Doctor en 
història per la UB, investiga les 
relacions culturals entre Europa 
i Àsia. 

Òscar Escuder i de la Torre 
(Barcelona, 1968). Metge 
especialista en cirurgia 
maxil·lofacial.

Carles Solà i Serra  
(Berga, 1964). Periodista. 
Director del programa Tot un 
món de TV3.

President

Vocals

Tresorer
Roger Torrents i Serra  
(Barcelona, 1976). Físic, treballa 
de consultor de dades en una 
multinacional.

Josep-Anton Fernàndez 
(Barcelona, 1963). Filòleg, 
professor de la UOC, director 
d’àrea de l’Institut Ramon Llull.

Neus Gabarró i Bartual 
(Barcelona, 1979). Mestra 
d’educació infantil especialitzada 
en l’educació dels 0 als 3 anys.

Francesc Marco Palau 
(Tarragona, 1989). Historiador, 
doctorand en Història 
contemporània a la UAB.

Daniel Mundet i Cerdan 
(Barcelona, 1974). Sociòleg, 
dirigeix una entitat de 
diversitat cultural a Anglaterra.

Antoni Royo i Pérez  
(Castelló de la Plana, 1954). 
Historiador, delegat d’ACPV a 
les comarques de Castelló.

David Poudevida i Vives 
(Barcelona, 1973). Emprenedor, 
va ser cap del Departament de 
Comunicació i Màrqueting de 
Bonpreu.
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Rosa de les Neus Marco Palau 
(Tarragona, 1987). Doctorand 
en Comunicació a la UPF i a la 
Goethe-Universität Frankfurt.

Mireia Plana i Franch 
(Barcelona, 1964). Filòloga, 
subdirectora general de 
Memòria, Pau i Drets Humans 
de la Generalitat de Catalunya.

Cèsar Sànchez Garcia  
(Terrassa, 1972). Historiador, 
treballa com a tècnic de formació 
i d’orientador laboral. 
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Vicepresidenta

Vocals

Secretària
M. Mar Forcada i Nogués 
(Barcelona, 1971). Historiadora de 
l’Art, treballa com a coordinadora 
dins el ram sociosanitari.

Manuel Carceller i Safont 
(Castelló de la Plana, 1964). 
Filòleg, divulgador de la cultura 
popular al País Valencià.

Irene Coghene  
(Alguer, 1982). Llicenciada en 
dret per la Universitat de Sàsser, 
treballa al món immobiliari.

Maria Rosa Mateu i Martínez 
(Barcelona, 1942). Professora 
de francès, va ser responsable 
del Servei de Llengües i 
Terminologia de la UPC.

Xavier Pérez Esquerdo 
(Barcelona, 1976). Comunicador 
audiovisual de la productora 
Minoria Absoluta, actualment fa 
La segona hora de Rac 1.

Marga Payola i Lahoz  
(Palau-solità i Plegamans, 1979). 
Arquitecta, és assistent de 
l’eurodiputat Ramon Tremosa al 
Parlament Europeu.

Josep Maria López i Llaví 
(Barcelona, 1941). Periodista i 
crític de cinema. 

Isabel Romano i Farran 
(Barcelona, 1959). Administrativa, 
especialitzada en el món del joc i 
el lleure en català.
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El termòmetre del 
català: l’InformeCAT

Entitat

Amb l’objectiu de poder mostrar un any més la situació actual de la llengua, 
l’ONG del català publica l’InformeCAT 2016. L’informe recull de manera molt 
visual i per àmbits 50 dades que permeten fer una radiografia global de l’estat 
lingüístic del català d’avui. 

Les dades d’aquest 5è InformeCAT que publica l’organització s’han elaborat a 
partir d’estadístiques, enquestes i estudis d’institucions públiques i privades, així 
com de xifres recollides per l’ONG mateixa.

Presentacions-col·loqui

Al llarg del 2015, a més de la roda de premsa de 
presentació de l’InformeCAT2015 a Barcelona, es 
van organitzar taules rodones territorials entorn 
de l’estudi a Sabadell, Prada, Castelló, Alberic 
i València. D’aquesta manera, també enguany 
s’estan planificant debats en diferents viles i 
ciutats del país.

També en anglès

Gràcies  a una campanya de micromecenatge a 
través d’SMS, la Plataforma per la Llengua va poder 
editar una versió en anglès de l’InformeCAT2015. 
Aquesta versió fou enviada a 200 personalitats 
internacionals, la majoria de les quals pertanyen al 
món de la política, per tal de contribuir a la projecció 
exterior de la llengua catalana. 
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La 3a edició del Premi Martí Gasull i Roig va ser, novament, 
l’oportunitat per a reconèixer la bona feina que es fa des 
d’àmbits ben diferents a favor del català. Així, amb el 
record del que fou fundador i ànima de la Plataforma per 
la Llengua, l’entitat va premiar enguany els supermercats 
Bonpreu-Esclat per la normalitat del seu ús lingüístic. L’acte 
de lliurament del Premi, conduït per l’actriu Georgina Latre 
i amb actuacions musicals de Gemma Humet, va aplegar el 
passat 8 de febrer nombrosos representants de la política i 
la societat civil, així com associats i amics 
de l’ONG del 
català.

Els supermercats 
de la quotidianitat

Francesc Marco Palau
Secretari del Premi Martí Gasull i Roig

LES DADES

150 candidatures van optar 
inicialment al Premi.

5.000 persones van 
participar del procés de 
votació.

Joaquim Capdevila,  
joier i orfebre, és l’autor  
del guardó.

El CCCB va acollir, de nou,  
la nit de l’ONG del català.

ELS FINALISTES

Grup Flaix

Ens de comunicació 
que amb Flaix FM 

i Ràdio Flaixbac ha trencat 
tòpics oferint un producte 
radiofònic en català per a 
públics ben diversos.

Associació  
de Treballadors 
Pakistanesos  
de Catalunya

Entitat sense ànim de lucre 
compromesa a fer del català la 
llengua d’acollida i arrelament 
per a la comunitat pakistanesa 
de Catalunya.

Entitat

Bonpreu-Esclat

Supermercats que 
són un exemple d’ús 
habitual de la llengua 
catalana en l’àmbit 
socioeconòmic.
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La Plataforma per la Llengua ha elaborat un 
nou document marc per a establir quina ha de 
ser la política de voluntariat. Aquest document 
respon bàsicament a dos objectius: d’una banda, 
complir la nova Llei del voluntariat i de foment de 
l’associacionisme (Llei 25/2015, de 30 de juliol, 
del voluntariat i del foment de l’associacionisme. 
DOGC 6930, de 7 d’agost del 2015) i, d’altra 
banda, enfocar una nova gestió del voluntariat 
que s’ajusti més als temps que vivim i pugui 
oferir diferents possibilitats de voluntariat segons 
les necessitats de l’entitat i dels voluntaris.

Precisament per això us animem a participar en 
els diferents voluntariats que us oferim:

Voluntaris  
d’un nou temps

Participació 
i voluntariat

Laura Camps
Participació i voluntariat

Activisme de carrer
Xarxa de voluntaris disposats a realitzar diferents activitats de 
carrer de denúncia, pacífica, vistosa i simpàtica, que comple-
mentin les campanyes engegades de queixa. S’incentivarà 
la creació de grups de treball d’activisme temàtic, que seran 
dinamitzats i coordinats a partir de les campanyes en curs. 

Voluntariat per la llengua
Els participants en el programa de voluntariat lingüístic, format 
per parelles lingüístiques que durant una hora i mitja a la 
setmana al llarg de deu setmanes es troben per practicar el 
català en un entorn quotidià i amè. Alguns d’aquests voluntaris 
allarguen el període amb la mateixa parella lingüística o bé 
continuen fent altres parelles lingüístiques. Tanmateix, són 
voluntaris que poden participar en altres activitats de la 
Plataforma per la Llengua o que participen exclusivament en el 
programa sense cap més implicació.

Si disposes de temps i tens ganes de formar part d’algun 
d’aquests voluntariats, escriu-nos! Entre tots treballem per la 
normalització lingüística del català! 

Territori
Les plataformes territorials basen la seva 
força en l’organització dels voluntaris en 
grups locals, la xarxa de voluntariat que no 
treballa directament amb les plataformes 
territorials actua puntualment en activitats 
periòdiques. 

Comissions de treball
Per tal de contribuir a fer efectius els 
objectius dels diferents àmbits d’actuació de 
l’entitat, les comissions estan formades per 
voluntaris estables que entren a formar part 
d’un grup de treball autònom que disposa 
d’un tècnic que fa de coordinador.

Suport
Voluntaris que poden donar 
suport d’una manera esta-
ble o puntual dins l’entitat; 
la seva tasca recau bàsica-
ment a donar ajut tècnic 
a les àrees i comissions 
de treball: correccions, 
traduccions, disseny web, 
fotografia, vídeo, etc. 

Ciberactivisme
Voluntaris que des de 
mitjans virtuals donen 
suport a la difusió i fan de 
lobby per a aconseguir 
objectius lingüístics en 
campanyes concretes on 
es necessita el suport i la 
mobilització a través  
de les xarxes socials. 
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ALBERIC
Presentem l’InformeCAT a 
l’Aplec de Joves de la Ribera.

ONIL
Defensem l'ús del valencià als 
ajuntaments.

CASTELLÓ
Participem a les trobades 
d’Escola Valenciana.

LA FRANJA
S’elaboren unes agendes 
escolars centrades en la 
llengua i la cultura de les 
comarques de la Franja. 

Nou nucli
Presentació del document 
Les Balances lingüístiques.

TERRASSA

6a Setmana per la llengua
S’organitzen tot un seguit 
d’activitats per a promoure el 
català i dinamitzar-lo: concursos 
literaris, clubs de lectura, 
Viquimarató i la 2a jornada 
dedicada a joves i llengua.

ESPARREGUERA 

LLEIDA
Després de la reunió amb 
l’alcalde de Lleida Àngel Ros, 
l’entitat fa un seguiment 
intensiu de la situació del 
català a la Paeria.

IV Jocs de Llengua
L’entitat organitza un 
Superdictat de català i 
diversos tallers de jocs, com 
el de Scrabble en català. 
A més, se celebra el 10è 
aniversari del nucli.

CANET

Cine pícnic a la platja
Aquest juliol el cine pícnic 
tornarà a omplir la platja de la 
Picòrdia d’Arenys de Mar. 
Petits i grans portaran la 
carmanyola per sopar mentre 
gaudeixen del cicle de 
pel·lícules en català.

ARENYS

TORREVELLA
Donem suport al professorat 
valencià de la comarca del 
Baix Segura.

La vida rústica
La delegació de l’Alguer de 
la Plataforma per la 
Llengua edita l’audiovisual 
L’últim seller al voltant 
d’un dels darrers oficis 
rurals per tal de mante-
nir-ne el llegat.

L’ALGUER

L’Executiva Nacional de 
l’ONG es reuneix a 
Sabadell i celebra un dinar 
d’homenatge a l’històric 
coordinador comarcal 
Josep Abad Sentís.

SABADELL

MALLORCA
Juntament amb l’Obra 
Cultural Balear demanem 
l’ús dels topònims en 
català als aeroports.
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Josep Abad, 
el referent
Una persona 
cabdal per entendre 

aquest creixement 
ha estat en Josep 

Abad i Sentís, un dels 5 
membres del nucli inicial. Josep Abad, 
va ser president local fins a l’octubre de 
2015 i, per tant, va posar les bases per 
al creixement continuat de la territorial. 
Així mateix, els voluntaris, tan els qui 
donen suport puntual com els qui han 
ocupat càrrecs de responsabilitat, i també 
l’estructura tècnica,  han conformat i 
segueixen conformant l’ànima altruista de 
l’entitat.

La previsió pel futur immediat de la 
territorial és la de continuar creixent. S’ha 
passat d’una o dues accions a l’any dels 
inicis a les 20 actuals, com la col·laboració 
en el cicle de Cinema de Terror de 
Sabadell, o els Jocs de Llengua, a més 
de participar de totes les diades nacionals 
i les festes locals de Terrassa, Sabadell 
i Sant Cugat. La coordinació comarcal 
és ara el repte de futur de la territorial 
per encarar els relleus generacionals 
necessaris. Aquesta ha estat l’evolució 
d’aquelles 5 persones inicials.

Al meu pare, fill de “murcianus”, li van etzibar hòsties 
perquè no se li escapés ni una sola paraula en català a 
l’escola, i la mare, immigrant andalusa, no es va poder 
integrar mai per la dictadura i el nivell d’adoctrinament 
inoculat. Així vaig aparèixer jo, nascut davant el 
monument als caiguts franquistes de Terrassa, avui 
desmuntat al cementiri, sota la dictadura del “calla, 
niño”, cada vegada que demanava què eren aquelles 
fletxes sota els soldats que miraven a terra.

A mi ningú no em va explicar què era el català i per 
quin motiu aquí als barris i als bars li posàvem un 
“can” o una “n’” al davant. De fet, la primera referèn-
cia que recordo del català va ser quan vaig exclamar, 
cansat, que ja n’estava fart d’aquestes “expressions 
andaluses, que si ca l’això, que si ca l’allò…”: sí, la 
meva “empanada mental” era considerable.

Educat com a castellanoparlant, fins a 19 o 20 anys 
no vaig entendre que aquesta situació no era normal. 
Aviat em vaig fer independentista, sense gaires 
arguments, perquè només parant l’orella vaig tenir 
ben clara una cosa: jo d’espanyol tenia el mateix 
que de mossèn. Era l’època en què el ministre 
Miguel Ángel Rodríguez se’n fotia dient que si ens 
independitzàvem jugaríem “a las canicas”. El pas 
següent era clar: havia de recuperar la meva llengua, 
la que per cultura i història m’hauria tocat parlar per 
lloc de naixement si no hi hagués hagut una dictadura 
de 40 anys. Ho vaig tenir clar: a mi la llengua me 
l’havien robada. I ara toca recuperar el que és nostre.

ME VAN PRENDRE  
LA LLENGUA

Cèsar Sànchez
Historiador i membre de l’Executiva 
de la Plataforma per la Llengua

El Vallès: implantació 
històrica i creixement
L’actual territorial de la Plataforma per la Llengua al Vallès Occidental compta ja amb més de 1.200 
socis i simpatitzants, dels més d’11.000 associats que té l’entitat en el seu conjunt. El Vallès, doncs, 
té un pes important dins de l’ONG del català. El creixement experimentat, especialment els últims 3 
anys, ha estat el fruit d’una constant presència al carrer, fins a convertir-se en l’entitat de referència pel 
que fa a temes lingüístics en la nostra comarca.

Territori
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Salt qualitatiu

Un nucli inicial sabadellenc, conformat per mitja 
dotzena de persones, va esdevenir la llavor de la 
fortalesa actual: era l’anomenada Associació per 
la Llengua i la Cultura del Segle XX (ALC), que 
des del 1997 ideava iniciatives a favor del català. 
Aquest nucli es transformà, amb els anys, en una 
secció territorial de la Plataforma per la Llengua. 
Aquesta transformació va anar paral·lela a la de la 
mateixa Plataforma en una entitat més professio-
nalitzada i que incloïa el sistema territorial dins la 
seva estructura, una reivindicació fortament dema-
nada sempre des de Sabadell. D’aquesta manera 
van anar apareixent les diferents territorials de 

l’entitat,  amb una representació a l’Executiva 
Nacional de l’organització.

També dins la pròpia territorial s’ha crescut en 
nuclis representats. Al Sabadell inicial es va unir el 
2011 Sant Cugat i, enguany, s’ha donat la benvin-
guda al grup local de Terrassa. D’aquesta manera, 
el 70% de la població vallessana té un referent 
local de l’entitat. A més, s’està treballant per 
consolidar, segurament en poc temps, almenys 
3 grups locals més. El pes del Vallès s’ha traduït 
en la celebració de dues reunions d’Executiva a 
Sabadell. L’última, aquest mateix any 2016.

Cèsar Sànchez
Coordinador de la Plataforma  
per la Llengua al Vallès

Les xifres:
5 persones van emprendre  
el projecte el 1997
1200 socis actuals  
al Vallès Occidental
3 nuclis al Vallès: Sabadell,  
Sant Cugat i Terrassa
20 actuacions anuals
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Quins textos triar?

Tot i que per al text del dictat sempre s’ha triat 
un autor de la literatura catalana, en els darrers 
anys es tenen en compte també les efemèrides 
literàries de les lletres catalanes que es com-
memoren cada any, de manera que l’exercici 
esdevé un binomi indestriable que combina 
llengua amb literatura. Autors com Mercè  
Rodoreda, Joan-Lluís Lluís, Pere Calders, 
Ramon Muntaner o Manuel de Pedrolo, només 
per esmentar-ne alguns, han configurat els di-
versos textos seleccionats per al dictat i no cal 
dir que aquest any 2016 Ramon Llull serà l’autor 
triat per excel·lència.

Al Baix Llobregat, a més d’Esparreguera, en 
els darrers anys s’hi han sumat les poblacions 
d’Olesa de Montserrat, Martorell i Sant Andreu 
de la Barca i enguany s’hi afegiran les d’Abrera 
i Vallirana i, en la majoria dels casos, amb la 
col·laboració i la intervenció de la territorial de la 
Plataforma per la Llengua.

Més dictats de català

Actualment es fan dictats públics amb noms 
semblants com Superdictat o DictaCAT en di-
verses poblacions, com són Lleida, l’Hospitalet 
de Llobregat, Canet de Mar, Sant Cugat del 
Vallès o Tàrrega.

LA VOLUNTAT DE 
PARLAR CATALÀ

Parlar una llengua és un acte voluntari i individual. 
Cadascú és lliure d’aprendre les llengües que vulgui 
i posar-les en pràctica on vulgui i amb qui vulgui.  
Cada any la llengua catalana incorpora nous par-
lants i des de l’Administració i des de les entitats 
es posen en marxa programes per a aconseguir 
la consolidació dels coneixements lingüístics 
d’aquestes persones. Ens trobem, doncs, davant 
la voluntat de milions de persones que parlen 
català i que, malauradament, més sovint del que 
voldríem no veuen corresposta la seva voluntat. 

Aquest fet ens porta a situacions tan 
esperpèntiques com la del dependent de comerç 
que és capaç d’atendre en castellà i en anglès, 
però és incapaç de pronunciar una paraula en 
català. També la dels cossos de seguretat locals 
o autonòmics (deixo de banda els de l’Estat) que 
s’adrecen al ciutadà en castellà com a primera 
llengua o el personal sanitari que és incapaç d’usar 
el català per empatia amb el pacient. Són algunes 
males pràctiques per a tots els parlants, però ho 
són encara més per als nous parlants, i caldria que 
es resolguessin des de l’Administració pública, 
perquè atendre en català és un dret i cal garantir-
lo, i des dels sectors privats, empresarials o 
comercials, perquè atendre en català és un acte de 
responsabilitat lingüística i social i de compromís 
amb el país. 

I, senzillament, perquè el català, juntament amb 
l’occità (aranès), és l’única llengua territorial i 
pròpia. 

Rosa Monforte
Filòloga i membre de l’Executiva 
de la Plataforma per la Llengua

El Dictat Català:  
una activitat que s’estén

Territori

El dictat com a activitat pública es va organitzar per primera vegada a Castres (Tarn) el 1998 amb el nom 
de Dictada Occitana i va néixer amb la voluntat de donar a conèixer i reivindicar la llengua occitana, en 
franca minorització davant la llengua francesa. Des d’aquí va passar als Països Catalans el 1999 i Perpinyà 
fou la ciutat de la Catalunya del Nord on es va organitzar per primer cop amb el nom de “Dictat Català”. 
El salt al Principat es va fer l’any 2007 i fou a la vila d’Esparreguera on es va dur a terme el primer dictat 
públic, que enguany ha arribat a la desena edició.

Un exercici motivador

Si bé el dictat com a exercici didàctic de classe 
té defensors i detractors i, darrerament, potser 
ha caigut en desús, com a activitat pública, 
participativa, oberta i transversal és totalment 
motivadora. Participar de manera col·lectiva en 
aquest repte lingüístic és un bon moment per a 
pensar en la llengua, per a reflexionar-hi i per a 

fer-ne un centre d’interès social. El fet que hi hagi 
premis atractius i que hi puguin participar joves i 
adults (fins i tot infants, com ha estat el cas del 
darrer dictat organitzat a Perpinyà enguany) fan 
que sigui una activitat estimulant que visibilitza la 
llengua catalana.

Rosa Monforte
Plataforma per la Llengua 
Baix Llobregat-Esparreguera



4342

El blog de l’ARA 
El català suma

PLA DE VALORS

La llengua catalana és un valor transversal de 
la nostra societat i és una eina fonamental per 
a concebre el país de demà. És per això que la 
Plataforma per la Llengua participa activament 
en l’elaboració del Pla Nacional de Valors. El Pla 
és una iniciativa del Govern de la Generalitat 
capitanejada per Pepa Ninou, cap de Civisme 
i Valors de la Direcció General d’Acció Cívica 
Comunitària, del passat mandat, aprovada 
mitjançant Acord de govern l’octubre de 2011.

És un Pla per a promoure valors a Catalunya 
per a una nova cultura cívica. És transversal 
i hi ha implicades totes les conselleries de la 
Generalitat, i ha estat elaborat per un comitè 
d’experts; constituït per 22 grups de treball 
formats per 500 experts del món, acadèmic i 
social; dividit en diverses fases, actualment està 
en la d’implementació de comunicació.

L’objectiu és entendre els valors imperants fins 
al moment i detectar els que s’han anat definint 
com de nou paradigma o emergents. Comporta 
tots els àmbits, des de l’educació, la cultura 
i l’esport, fins a la justícia, la seguretat o la 
ciència, per dir-ne alguns. El nostre és la llengua, 
és transversal, però per una qüestió d’ordre 
pragmàtic, està inclòs dins del grup de treball de 
cultura, on participem de manera activa des del 
primer moment. Tot i que la resta d’àmbits ens 
tenen presents.

Som protagonistes del final d’un model social 
vigent i de l’emergència d’un de nou, amb els 
valors diferents que això comporta, tot i que 
molts representants nostres, tant de l’àmbit 
polític com del civil, encara es resisteixen a 
assumir aquests canvis; canvis que van en la 
línia d’aquest pla: centrar-se en la persona i la 
seva projecció en la comunitat, com algú que 
està immers en un projecte col·lectiu: “El país 
creix quan les persones creixen”. Com en el cas 
del català i tot el potencial que té culturalment, 
empresarialment i de desenvolupament personal.

La nostra llengua és creadora de sentit, de 
pertinença comunitària. La seva funció social 
cohesionadora, dins la diversitat cultural del 
nostre país, és reconeguda. La seva capacitat 
integradora aconsegueix unir fins a parlants de 
quasi 300 llengües diverses a casa nostra.

Anys de persecució i prohibició han contribuït a 
la poca consciència, en certs sectors de la nostra 
societat, de la importància del català, que forma 
part del nostre imaginari social i cultural.

Tot això es posa en valor en aquest pla. Forma 
part d’aquest canvi social que estem vivint. 
Vol que les persones, els col·lectius de l’àmbit 
que sigui, polític o civil, sumin i les ajuda en el 
creixement personal i col·lectiu. Com fa la nostra 
llengua quan és adoptada per nous parlants, 
dotant-los de noves oportunitats.

Mar Forcada. Secretària de la Plataforma per la Llengua
Extracte de l’article publicat el 4 de maig de 2016 al blog d’opinió de la Plataforma per la Llengua al diari Ara.

 UN COP MÉS, QUI REP ÉS LA LLENGUA!

Darrerament assistim a la successió continuada 
de notícies que podríem qualificar de inquietants 
amb relació al reconeixement, la protecció i la 
normalització de la llengua catalana. 

Qui sap si és el fet d’acumular dia sí dia també 
tantes bones notícies que ens fan perdre una mica 
el sentit de la magnitud de la tragèdia.

Qui sap si és pel fet que aquestes sentències que 
surten, anul·len articles que, de fet, en la majoria 
dels casos ja ni es complien ni s’aplicaven, com la 
darrera del TSJC dins el sector sanitari.

Qui sap si és el fet que al Principat el catalanisme 
ja ha desconnectat tant de Madrid, que ara només 
volem mirar amb vista al futur sense que res no 
ens distregui. El cas és que, sigui pel motiu que 
sigui, el català va rebent de valent i, de moment, 
sembla que no hàgim trobat la manera d’evitar-ho.

Potser seria el moment, doncs, que els 
catalanistes —tots plegats, però especialment els 
del Principat — féssim un parell de reflexions, ara 
que encara hi som a temps.

D’una banda, sembla que el procés cap a un estat 
català independent avança amb més embranzida 
que mai. Però… i la llengua catalana, avança a 
la mateixa velocitat? No: el procés avança, però 
de moment, la llengua catalana no avança pas, 
políticament parlant. Fins i tot sembla que la lluita 
política i judicial contra el procés l’està patint en 

bona part la llengua catalana pel fet de ser un dels 
elements de cohesió i integració més vulnerables 
de la nostra societat. Cal, doncs, donar urgentment 
un nou impuls valent i profund a la defensa de 
la nostra llengua en tots els àmbits de la vida 
quotidiana i impedir cap retrocés.

D’altra banda, també caldria que tinguéssim 
en compte un segon element no pas menor. 
Efectivament, el catalanisme del Principat pot 
haver desconnectat de l’Estat espanyol, però 
l’Estat espanyol no ha desconnectat de la croada 
diària contra el català. Potser alguns conciutadans 
de bona fe poden pensar que això és relativament 
important, atès que tan bon punt Catalunya 
esdevingui un estat independent, podrem aturar 
aquesta ofensiva contra el català. Això és, de fet, 
només parcialment cert. És cert, òbviament, pel 
que fa al Principat de Catalunya, però no ho és 
gens per a la resta de territoris del domini lingüístic 
que es troben sota administració espanyola, això 
és la Franja, el País Valencià i les Illes Balears. 
Tota sentència, tota llei, tot decret, tot pacte 
d’investidura enverinat, que vagi a la contra del 
català és i serà implacablement aplicable a aquests 
territoris. 

I no és menor perquè l’estratègia que 
persegueixen aquests atacs és de fer-la empetitir. 
Per això des de la Plataforma per la llengua 
continuarem treballant.

Neus Mestres. Directora de la Plataforma per la Llengua 
Extracte de l’article publicat el 28 de febrer de 2016 al blog d’opinió de la Plataforma per la Llengua al diari Ara.
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Eina d’arrelament i 
diàleg intercultural 

És rellevant que la llengua 
catalana tingui diccionaris 
bilingües en altres llengües, 
obres que contribueixen a 
l’enriquiment del material 
filològic de què disposa el 
català i que creen els ponts 
necessaris per a arribar a 
altres cultures. 

Per això, celebrem la publicació del Diccionari 
Amazic-Català / Català-Amazic editat per Llibres 
de l’Índex. Els autors de l’obra són el filòleg Carles 
Múrcia i l’escriptor i periodista Salem Zenia. I han 
tingut col·laboradors, entre d’altres, com n’Aziz 
Baha i en Hassan Akioud. 

El volum conté, per la banda català-amazic, 20.000 
entrades, i per la banda amazic-català en recopila 
4.000. Al final s’hi inclou un apartat onomàstic amb 
topònims, antropònims i etnònims.

El diccionari serà una obra de referència que 
ajudarà tothom qui estigui interessat per les 
llengües amaziga i catalana, tant des del punt de 
vista filològic com educatiu o cultural. I, sobretot, 
serà una bona eina d’integració i arrelament, que 
afavorirà un diàleg intercultural d’allò més ric.

Súper3: la força 
d’allò quotidià

Els que van néixer a 
finals dels setanta i 
durant els vuitanta 
deuen recordar molt 
bé els dibuixos animats 
amb què van créixer a la 
dècada dels noranta: els 
del Club Súper3. L’any 

1991 TV3 va començar a emetre aquest programa 
i club infantil que combinava l’emissió de dibuixos 
amb breus esquetxos de la Noti, la Nets i en 
Petri, el Tomàtic i el Mega Zero. 

Qui era petit en aquella època deurà recordar els 
mítics Bola de Drac, on apareixien uns lligams 
d’amistat i d’equip; Doraemon, que donava força 
a la imaginació; Les Tres Bessones, amb qui 
es podia viatjar als contes i per la història; Les 
aventures extraordinàries d’en Massagran, amb 
qui vam anar de viatge; Els Barrufets, els petits 
amics, o Història de Catalunya, on vam aprendre 
tant acompanyats del nostre estimat Dragui.

El Súper3 ha tingut un paper molt important en 
l’extensió social del català i l’ús plenament normal 
de la llengua. Per això estem molt contents que 
hagi sortit a la llum el llibre Generació Tomàtic, del 
guionista i dibuixant barceloní Andrés Palomino, 
publicat per Edicions 62.

Recomanacions

Rosa de les Neus Marco Palau
Membre de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua Octavian Mocanu

Jocs de llengua

Encetem la secció de Jocs de llengua amb una sèrie de 
topoglífics, jeroglífics que representen topònims. En aquest 
cas, municipis del País Valencià. Entre parèntesis, el número 
de lletres del nom de la població.

(6)1:

3:

5:

7:

2:

4:
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8:
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(6)

(6)
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(5)/(9)
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Les solucions les podràs trobar a la pàgina següent. 45



Promocions

Solucions dels jocs de llengua

De dilluns a diumenge, 
cinema al millor preu 
als Cinemes Girona. 
Presentant el carnet de 
soci, gaudeix d’un 2x1 
en comprar entrades als 
Cinemes Girona o, si hi vas 
sol, del preu reduït de 5,5€ 
cada entrada. Aprofita els 
preus reduïts també per a 
les projeccions d’òperes i 
ballets. 

Participa en el sorteig mensual de 
degustacions per a dues persones a  
La Cervesera Artesana i, presentant el 
carnet de soci, aprofita el preu amb 
descompte en comprar productes i 
consumir-los en el mateix local i en la 
reserva de degustacions.

Preu amb descompte a 
les rutes literàries de la 
Fundació Joan Brossa, a 
partir de les quals podràs 
resseguir la petjada del 
poeta i descobrir els secrets 
amagats de la seva obra.

Aprofita descomptes 
i sortejos d’entrades i 
productes del C.A.T., 
el Centre Artesà 
Tradicionàrius.

Consulta tota la informació actualitzada a l’apartat AVANTATGES I PROMOCIONS del nostre web 
(http://www.plataforma-llengua.cat/col-labora/avantatges-socis/) i estigues al cas de totes les 
novetats (nous acords de promoció, sortejos o regals puntuals...) a través del nostre butlletí electrònic. 

Durant els mesos de juliol 
i agost fes-nos un nou 
soci* i et regalem una 
capsa Fent País perquè 
puguis triar entre un ampli 
ventall d’experiències i 
gaudir-ne sol o acompanyat. 
Estades en cases rurals, 
restaurants km 0, visites 
a cellers, benestar, 
natura, activitats culturals, 
aventura… i molt més. 
Truca’ns i gaudeix de les 
millors experiències! 

* Promoció vàlida per a altes de 

nous socis amb una quota anual 

mínima de 60 €.

Gaudeix també d’un 
descompte del 10% en la 
compra per Internet dels 
productes de Fent País

-10% 
de descompte

-5% 
de descompte

reduïts 
preus

reduïts 
preus

2x1
entrades

Preu reduït en la quota 
d’alta de soci al Club 
Català de Cultura TR3SC. 
Dóna’t d’alta de soci al 
Club TR3SC i aprofita els 
preus reduïts de 26 € per 
a la modalitat BÀSIC o 
de 43 € per a la modalitat 
PREMIUM. Per a fer-ho, 
formalitza l’alta a través 
d’aquest enllaç: https://
www.tresc.cat/promo/
plataformallengua

Entrada a preu reduït 
a les exposicions 
pròpies del Centre de 
Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB), 
presentant el carnet de 
soci. Pots consultar la 
programació del CCCB al 
seu web o trucar al telèfon 
933 064 100.

Preu amb descompte en les visites guiades, paquets 
promocionals i activitats i museus del Parc Cultural de la 
Muntanya de Sal de Cardona. Presentant el carnet de soci, 
gaudeix a preu reduït de totes les possibilitats que t’ofereix 
el Parc Cultural. A més, estigues al cas del nostre web i del 
butlletí electrònic i participa en sortejos puntuals d’entrades a 
visites i activitats del Parc.

reduïts 
preus

reduïts 
preus

reduïts 
preus

reduïts 
preus

Descompte del 5% en comprar per 
Internet vins, cava, cerveses i licors de la 
terra (productes de km 0) a VIDIRECTE.
CAT. Sense intermediaris i a preu del celler. 
Envia’ns un correu a serveis@plataforma-
llengua.cat o truca’ns al 933 211 803 i et 
facilitarem el codi promocional que has 
d’indicar per a obtenir el descompte.
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1: Alcora (al cor a) - 2: Paiporta (pa i porta) - 3: Benetússer (Benet u ser) - 4: Llera / Pedreguer 5: Llíria (Lli ria) - 6: Picassent (pica cent) - 7: Sedaví (seda vi) - 8: Nules (nul es)

Com a soci de la Plataforma per la Llengua 
pots gaudir de tots aquests avantatges.




