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En els darrers mesos el mapa polític de bona 
part dels territoris de parla catalana ha canviat de 
manera substancial i molt significativa. Deixem 
enrere uns anys en què cada dia es patien les 
actituds i les polítiques més cavernàries i insòlites 
de qualsevol democràcia europea. Ha desaparegut 
l’actitud directament hostil dels governs del PP al 
País Valencià, a les Illes Balears i també a l’Aragó. 
S’ha posat fi a episodis negres i nefastos com ara 
(però no només) el del LAPAO, el decret del TIL o 
la reducció constant i implacable de les línies en 
català al País Valencià, així com també la progressi-
va desaparició de la llengua de l’àmbit públic. 

Amb l’entrada de nous governs l’ofensiva s’ha 
aturat i arriben els primers senyals de normalitza-
ció i fins i tot de sentit comú. El decret TIL s’ha 
suspès i la llei que va fer possible inventar-se el 
LAPAO serà derogada properament. Però la Llei 
Wert i els atacs al model d’escola catalana, al 
Principat de Catalunya, es mantenen. A Catalunya 
el mapa també ha canviat significativament. Les 
eleccions del 27-s obren les portes per constituir 
un govern que, en l’àmbit de la llengua i la cultura, 
situï la llengua catalana en el mateix pla d’igualtat 
que llengües similars, com ara el danès, el suec, 
el flamenc, etc. Ho hem constatat i expressat en 
diverses ocasions: si volem que la llengua catalana 
assoleixi el reconeixement en peu d’igualtat amb 
les altres llengües, si volem que els nostres drets 
lingüístics estiguin garantits i siguin respectats, 
ens cal un estat a favor. No pas un estat en  

contra, com l’espanyol, que mai estarà disposat a 
oferir aquest nivell de reconeixement. 

Amb el nou mapa polític que tenim al davant tam-
bé s’obren nous camins que caldrà explorar. Tam-
bé, ara, és un bon moment per reivindicar el paper 
i la importància de la societat civil organitzada. 
El progrés de la llengua és massa important per 
deixar-lo només en mans de les administracions 
públiques i dels governs de torn. Tothom s’hi ha 
d’implicar i se l’ha de fer seu. Ja hem vist el que 
ha passat els darrers anys al País Valencià, a les 
Illes i a l’Aragó. La flama de la llengua s’ha mantin-
gut gràcies a la gran tasca que s’ha fet des de les 
escoles, les AMPA, les assemblees de professors, 
associacions de tota mena… Sense la seva feina, 
constància i lluita en contra de les adversitats, la 
situació de la llengua catalana seria desoladora. 

Ara tenim prou elements per ser optimistes. La 
situació ens permet pensar que podem fer un salt 
qualitatiu important. D’entrada hi ha un respecte 
i fins i tot interès per la llengua catalana des de 
les administracions de les Illes, del País Valencià i 
també de l’Aragó, que fins ara no hi era. Però amb 
la fi de les hostilitats i atacs calculats en contra de 
la llengua no n’hi ha prou. Des de la Plataforma 
per la Llengua pensem que no hem de conformar-
nos a acceptar com a bona la situació actual. Cal 
seguir treballant de valent per situar la llengua 
catalana en peu d’igualtat, per garantir que sigui 
un element de cohesió social i de progrés social i 
cultural a tots els territoris de parla catalana. 
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3. Quina peculiaritat tenen les constitucions d’Espanya i 
Bulgària que no té cap altra constitució del món?

Són les úniques constitucions del món que en el redactat 
estableixen el deure de saber una llengua. En el cas búlgar és 
una manera de blindar la presència del búlgar davant la població 
d’origen turc. En el cas espanyol el que fa és blindar el caràcter 
preeminent del castellà i restar oficialitat real per a les altres 
llengües espanyoles. A més, no és possible ampliar aquest pri-
vilegi per al català, tal com va quedar demostrat en els darrers 
intents de reforma de l’Estatut de Catalunya. 

4. On diu que al Congrés 
de Diputats espanyol no 
es pugui parlar català?

El Congrés dels Diputats és 
l’únic parlament d’un estat 
de la Unió Europea que no 
permet l’ús d’una llengua 
pròpia amb tants parlants 
com el català. Tanmateix, 
no s’estableix la prohibi-
ció en cap reglament. A 
diferència d’altres tradi-
cions democràtiques que 
quan la llei no esmenta un 
aspecte se sobreentén que 
està permès, la jurispru-
dència espanyola sovint 
interpreta que, a manca de 
precisions, cal ser favorable 
al castellà i entendre que 
el català no està permès. 
La prohibició del català al 
reglament del Congrés 
dels Diputats és, doncs, de 
facto. Mentre el reglament 
no es modifiqui i digui que 
està permès, no es pot fer 
servir el català. 

5. Per obtenir la nacionalitat  
espanyola cal saber cap llengua?

Atès el deure únic constitucional de saber castellà, aquesta 
és l’única llengua imprescindible per tal que els estrangers 
obtinguin la nacionalitat espanyola. No és, per exemple, com a 
Gran Bretanya que, des del 1981 per la llei britànica de nacio-
nalitat, s’hi pot accedir a partir dels coneixements d’una de les 
llengües pròpies del país com el gaèlic escocès o el gal·lès sen-
se necessitat de saber anglès; o en les polítiques equitatives 
de la resta de casos comparables a Espanya (Suïssa, Bèlgica, 
Finlàndia...), que cal saber la llengua pròpia de cada territori. 
Si un estranger sap català però no pas castellà no pot obtenir 
la nacionalitat espanyola. Això no és un fet teòric i prou, sinó 
que hi ha hagut casos recents de denegació de la nacionalitat 
espanyola per no haver tingut un nivell suficient de castellà, 
malgrat que el de català fos prou notori. 

Per saber-ne més...

Podeu consultar les Balances lingüístiques entre castellà 
i català a l’Estat espanyol a www.plataforma-llengua.cat/
balances. Aquest document conté 130 aspectes importants 
en el funcionament de l’Estat. En el 100% dels casos l’Estat 
imposa o afavoreix sempre la llengua castellana.
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5 curiositats  
sobre la imposició del 
castellà a casa nostra

>en portada

Un dels aspectes més excepcionals en la política lingüística espanyola és que, bo i tenint una llengua 
de la vitalitat i dimensions del català, una altra llengua, el castellà, arribi a aquests graus d’imposició i 
protecció únics fins i tot fora del domini lingüístic que li és propi. Hi ha milers d’exemples d’aquesta 
situació, fruit sobretot del redactat constitucional excepcional. En posem cinc de ben curiosos. 

Bernat Gasull
Àrea d’Empresa i consum

1.  T’has demanat mai per què tots els te-
clats espanyols incorporen de manera tan 
visible la tecla «ñ» i el símbol «¿»?

Hi ha una disposició legal, el Reial decret 
564/1993, que estableix que «Tots els 
aparells de funcionament mecànic, elèctric 
o electrònic que s’utilitzin per a l’escriptura, 
enregistrament, impressió, retransmissió 
d’informació i transmissió de dades, i que es 
venguin a Espanya, hauran d’incorporar la lle-
tra <ñ> i els signes d’obertura d’interrogació i 
d’exclamació». No hi ha cap reial decret en el 
mateix sentit per a les grafies pròpies del ca-
talà. Això implica un cost per a les empreses 
amb una distribució específica per a Espanya 
de teclats i aparells electrònics. Així, malgrat 
que el teclat d’ús per al català s’adequa més 
als estàndards europeus que tenen llengües 
com el francès o el portuguès, s’han hagut de 
sacrificar posicions del teclat a la «Ç» o als 
accents oberts per imposició únicament dels 
símbols específics del castellà.

2. Per què el passaport espanyol no és en 
català i sí en irlandès?

Així ho estableix el Reial decret 896/2003. En 
algunes parts (com la coberta) ha d’ésser en 
castellà i prou. En d’altres hi ha informacions 
en castellà, anglès i francès. I en la resta del 
document cal que hi siguin totes les llengües 
oficials de la Unió Europea, inclosos l’irlandès 
i el maltès. Que no hi sigui una llengua com 
el català és una situació sense precedents en 
l’entorn democràtic. A Finlàndia, per exemple, 
el passaport és en finès i suec. A Irlanda, en 
gaèlic irlandès i anglès. A Dinamarca, hi ha 
passaports específics per a les Illes Fèroe en 
feroès i per Grenlàndia en inuit (totes dues llen-
gües tenen uns 50.000 parlants). Al Canadà és 
en anglès i francès; a Nova Zelanda, en anglès 
i maori (que té 300.000 parlants); a Suïssa, en 
5 llengües, incloent-hi el romanx, parlat per 
menys de l’1% de la població; a Bèlgica, en 
alemany, neerlandès i francès; Noruega el té 
en les dues variants de l’idioma noruec, i fins i 
tot el passaport britànic té mencions en gal·lès 
per a tot el territori (tant per a Gal·les com per 
a un ciutadà que visqui a Londres).



Mireia Casals i Òscar-Adrià Ibàñez. 
Àrea d’Empresa i consum
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Encara hi ha discriminacions 
lingüístiques a l’Administració?
El 2014 i 2015 han estat anys plens de casos 
de discriminació per raó de llengua a les 
administracions públiques d’arreu dels territoris 
de parla catalana. Una conscienciació més gran 
dels nostres drets lingüístics permet que moltes 
persones afectades acabin denunciant aquestes 

situacions a entitats com la Plataforma per 
la Llengua o a la premsa. L’ONG del català fa 
temps que recull aquests casos i en fa informes 
periòdics que lliura a les administracions del 
territori i a les institucions europees. Us citem 
alguns d’aquests casos: 

ACCIÓ EXTERIOR

Març 2015 L’expulsen 
del consolat espanyol a 
Brussel·les per intentar 
enviar un document en ca-
talà als jutjats de Sabadell.
Maig 2015 El consolat 
espanyol a Bogotà rebutja 
tramitar el visat d’una 
nena perquè té el certificat 
de naixement en català.

CIUTADANIA 

Desembre 2014 Deneguen 
la nacionalitat a un ciutadà 
xinès del País Valencià que 
parla català perquè no sap 
castellà.

Juny 2015 El Registre Civil 
de Vic no tramita la na-
cionalitat d’un noi perquè 
presentava el certificat 
d’arrelament en català.

I també...

Maig 2014 El personal 
de la presó de Fontca-
lent (l’Alacantí) titlla 
de maleducada una 
professora que parlava 
en català i l’amenaça.
Febrer 2015 Un usuari 
del punt verd de residus 
de Palma, discriminat 
per haver parlat en 
català al personal de 
recepció.

EDUCACIÓ

Abril 2015 Una jove 
aturada és vexada perquè 
demana que el curs del SOC 
es faci en català.
Maig 2015 Un professor de 
l’IES Terrassa fa mofa a un 
alumne per parlar català.

EMPRESES

Gener-maig 2015 De-
negat el registre d’una 
marca a dos empresaris 
perquè havien escrit 
“venda de productes 
alimentaris” a la instàn-
cia i perquè tenien les 
escriptures en català, 
respectivament. 

ESPORTS
Març 2015 La 
Federació Catalana de Futbol deixa 
sis nens sense 
llicència per jugar perquè presenta-ven el certificat 

d’empadronament en català.

JUSTÍCIA 

Març 2015 Una jutgessa ame-
naça de suspendre un judici 
a Figueres si una testimoni 
continua parlant en català.

Juny 2015 El català motiva el 
Tribunal Superior de Justícia 
de l’Aragó a retirar la custòdia 
d’una menor.

INFRAESTRUCTURES

Maig 2014 Trànsit d’Osca denega unes al·legacions d’un 
conductor multat per dur el CAT i parlar en català i 
occità perquè estan redactades en LAPAO (català).

Agost 2015 Un argentí detingut per la Policia Nacional a 
l’aeroport de Barcelona perquè va parlar en català i no 
en castellà als agents.

POLICIA

Març 2015 Una advocada és 
retinguda i increpada per la 
policia espanyola en un Centre d’Internament d’Estrangers 
perquè parlava en català.
Setembre 2015 Un membre de la Policia Nacional agredeix 
un jove per haver utilitzat el català a la Jonquera.

SANITAT

Abril-agost 2015 Diversos 
usuaris de la sanitat 
pública són vexats per 
haver-se dirigit en català 
als metges a l’Alcora 
(l’Alcalatén), Torelló 
(Osona), Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat), Roses 
(Alt Empordà) i Sant Joan 
de Moró (Plana Alta).

Un recull d’agressions d’anys anteriors a: 
www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/116

Mireia Casals i Òscar-Adrià Ibàñez
Àrea d’Empresa i consum
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Huma Jamshed va néixer 
a Pakistan i l’any 2005 va 
arribar a Barcelona. És 
fundadora i presidenta 
de l’Associació Cultural 
Educativa i Social Operati-
va de Dones Pakistaneses 
(ACESOP) i actualment 
també consellera munici-
pal del Districte de Ciutat 
Vella. Comença a trobar-se 
amb la Montserrat el febrer 
del 2014.

0908

Quin va ser el teu primer 
contacte amb la llengua 
catalana?

Quan vaig anar a una escola 
a parlar amb l’AMPA i hi havia 
el director de l’escola també 
present. La reunió era molt im-
portant, però d’entrada em va 
mostrar molt poca voluntat per 
parlar qualsevol altra llengua 
que no fos el català.

En què t’ha beneficiat par-
ticipar en el programa del 
Voluntariat per la llengua 
(VxL)?

Sobretot en les reunions de fei-
na. Abans fins i tot m’adormia 
durant un debat llarg. Ara no 
em passa perquè entenc el 
que els altres diuen. Ara puc 
fer preguntes i tot. Em sento 
feliç i em fa sentir orgullosa.

Ha millorat el teu nivell de 
català oral?

Sí, molt. Ara puc parlar molt 
còmodament i fins i tot 
puc escriure alguns textos i 
emplenar formularis. Llegeixo 
diaris i entenc les notícies i els 
programes de televisió.

Què t’ha aportat participar 
en el voluntariat lingüístic?

M’ha aportat una experiència 
molt interessant amb la qual he 
pogut conèixer l’Huma i altres 
dones de l’associació ACESOP, 
i també la satisfacció de facilitar 
a la meva parella lingüística 
una eina per entendre millor la 
societat on ha escollit viure i 
per comunicar-se amb comodi-
tat en els diferents àmbits de la 
seva vida.

Com han anat les troba-
des de català amb la teva 
parella?

Des del principi van ser 
cordials, agradables i molt 
interessants, per l’intercanvi 
cultural i de punts de vista. 
Hem enfocat les trobades cap 
a centres d’interès propers o 
fets d’actualitat i hem trobat 
estratègies perquè l’ús del 
català estigui més present en el 
dia a dia de l’Huma. M’agrada 
molt acompanyar-la en aquest 
procés. Estic encantada amb la 
meva parella lingüística!

La Montserrat Sarret és 
professora de literatura, de 
llengua catalana i assessora 
LIC. Comença a fer de 
voluntària lingüística amb 
l’Huma el febrer del 2014. Ja 
han fet més de 30 trobades. 

Com valores l’experiència 
d’ajudar les persones no 
catalanoparlants a millorar 
el seu català oral?

Per mi és una experiència molt 
positiva. Si volem ajudar els 
no catalanoparlants a millorar 
el seu català oral els hem 
d’ensenyar que el català també 
pot ser present en la seva vida i 
que en català es tracten temes 
que els afecten, els interessen i 
els són propers.

Parelles lingüístiques
Entrevista feta per Rafik El Mossaoui
Àrea d’Acollida lingüística

HUMA JAMSHED MONTSERRAT SARRET



Marc Biosca
Àrea d’Acollida lingüística

Malauradament, la guerra de Síria fa temps que 
copa les notícies dels mitjans de comunicació. 
A l’anquilosament del conflicte bèl·lic hi ha 
sobrevingut l’exili massiu, fet que ha remogut 
moltes sensibilitats arreu d’Europa i ha provocat 
que bona part dels països que en formen part 
s’hagin hagut d’enfrontar amb una qüestió que 
ha generat tibantors. 

De fet, sovint la gestió dels refugiats és tractada 
amb una actitud discrecional per part dels 
estats. L’Espanyol, per exemple, és ben poc 
procliu a facilitar-ne informació i avui dia encara 
es desconeix quin és el nombre d’ucraïnesos 
que s’estan a casa nostra, tot i que ja fa més 
d’un any de la seva arribada. El que sí sabem 
és que els refugiats que s’espera que arribin no 

seran solament d’origen sirià. Les institucions 
més representatives del país han endegat un pla 
per dur a terme l’acollida d’aquestes persones i 
moltes entitats ens hi hem sumat. La Plataforma 
per la Llengua, per garantir que aquesta gent 
tingui accés a la llengua catalana, facilitarà 
materials i realitzarà xerrades perquè els refugiats 
tinguin més informació del país on han anat a 
raure, perquè sàpiguen quina és la realitat i la 
diversitat lingüística i quins instruments tenen 
a l’abast per fer senzilla l’adopció de la llengua 
catalana.

I jo, què puc fer?

Amb la mateixa finalitat de garantir l’acollida 
lingüística dels refugiats t’incentivem que 
prenguis consciència de tot allò que pots fer.  

L’arribada dels refugiats
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Acollida
lingüística

TOT ESPERANT
ELS REFUGIATS

Aquests dies els mitjans van plens de notícies sobre la imminent 
arribada a Catalunya del primer contingent de refugiats allotjats 
ara mateix a Grècia i Itàlia. Són persones procedents, sobretot, 
de Síria i de l’Iraq i que fugen d’unes guerres que els han des-
trossat la vida. Mentre els estats es discuteixen per veure quants 
en toquen a cadascun i es barallen pels fons que hi destinaran, 
les persones refugiades segueixen travessant el Mediterrani en 
la recerca d’un lloc segur i moltes vegades moren en l’intent 
d’arribar a Europa. En el millor dels casos, un cop arribats a terra 
són allotjats en campaments en condicions precàries o comen-
cen un èxode d’un país a un altre buscant les fronteres que els 
estats encara no han tancat per arribar a un destí segur.

Catalunya podria ser un destí segur per a moltes d’aquestes 
persones. Els nostres municipis podrien ser acollidors i nosaltres 
mateixos acompanyants actius d’aquesta acollida. I una part im-
portant de l’acollida és que coneguin l’entorn on viuen, la societat 
i la llengua. És aquí on hem de tenir un paper com a entitat que 
fa anys que treballa l’acollida lingüística. Cal afanyar-nos perquè 
quan a aquestes persones se’ls acabi la cobertura que l’Estat 
espanyol els donarà els primers sis mesos, siguin prou hàbils per 
desenvolupar-se amb un mínim de coneixement del català.

Però no cal pas esperar que arribin aquestes persones refugia-
des, perquè ja en tenim entre nosaltres. A Catalunya es calcula 
que hi ha unes 800 persones sol·licitants d’asil o a les quals se’ls 
ha reconegut el dret en alguna de les seves formes (estatut de 
refugiat o protecció subsidiària) el dret d’asil. Tal com ha fet la 
Plataforma per la Llengua com a entitat, a títol individual també 
podem adreçar-nos a la xarxa Asil.cat per oferir-nos per fer de vo-
luntaris lingüístics com una forma de solidaritat i acompanyament 
per a aquestes persones que ho han perdut gairebé tot i que, en-
tre nosaltres, esperen que la vida els doni una nova oportunitat.

Carles Solà Serra
Periodista i membre de l’Executiva 
de la Plataforma per la Llengua

Per exemple:

- En cas que resideixis en 
una vila o ciutat que acull 
refugiats, contacta amb 
l’ajuntament i les entitats 
responsables per tal de 
saber com pensen enfocar 
la dimensió lingüística de 
l’acollida. Si creus que tenen 
dubtes o, senzillament, que 
no tenen clar com fer-ho, fes-
nos-ho saber i els ajudarem.

- En cas que formis part 
d’una entitat que treballa 
en l’acollida de refugiats, 
assabenta’t de com penseu 
enfocar la dimensió lingüís-
tica de l’acollida. En cas que 
els criteris no siguin clars, 
contacta amb nosaltres i 
t’ajudarem. Us donarem 
suport amb materials especí-
fics i discurs.  

- En cas que vegis que 
l’acollida dels refugiats, 
lingüísticament, ja es realitza 
en català, no t’estiguis de 
donar un cop d’ull al nostre 
web: hi trobaràs molts mate-
rials i idees que de ben segur 
poden reforçar la bona tasca 
que realitzeu.
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Acollida
lingüística

Quan es parla del català com 
a eina d’acollida, hauríem de 
preguntar-nos també com 
gestionen lingüísticament la 
qüestió migratòria els altres 
estats europeus.

Així, quan ens referim al 
català com a instrument per 
incorporar-se a la societat 
catalana, cal que observem 
també allò que es du a 
terme en altres realitats. 
L’objectiu? Saber si les hores 
d’aprenentatge de llengua 

catalana estipulades en la Llei 
d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a 
Catalunya és o no una quantitat 
equiparable a la que podem 
trobar en les legislacions dels 
nostres països veïns. 

El resultat d’aquest exercici és 
clar: el gràfic mostra les dades 
d’alguns països representatius 
i veiem que les 120 hores a 
què insta la legislació catalana 
estan per sota de la mitjana 
europea. 

Pel que fa a la resta dels 
territoris de parla catalana, 
només podem constatar 
l’absència de mesures legals 
en aquesta direcció. 

A més, cal tenir en compte 
un altre element: des que 
es van començar a aprovar i 
van entrar en vigor la majoria 
de les lleis d’acollida, a partir 
de l’any 2000, bona part 
dels estats han reformat les 
legislacions i han ampliat les 
hores d’aprenentatge de les 
llengües pròpies i/o oficials 
perquè entenen que això és 
una qüestió cabdal.

Es conclou, així, que la llengua 
dels diferents estats, cada 
vegada més, ha passat a 
ser tractada, pel que fa a les 
polítiques i a les normatives, 
com un element nuclear de 
cara a l’acollida de la població 
nouvinguda.

Quantes hores de català 
són suficients segons la 
legislació d’acollida?  

Marc Biosca
Àrea d’Acollida lingüística

Alemanya França Suècia Àustria Holanda Catalunya
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Cultura i 
audiovisual

Al Festival de Sitges, 
el català li fa por?

Gemma Ponsa
Àrea de Cultura i audiovisual

El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, nascut l’any 1968, està considerat el primer 
festival de cinema fantàstic del món i, segons la mateixa organització, és l’esdeveniment cultural amb 
més projecció internacional de Catalunya. Des dels seus inicis hi han estat presents prestigiosos 
directors, productors i intèrprets. Tot i la crisi que travessa el sector cinematogràfic, el Festival de 
Sitges no ha parat de créixer i, respecte de l’any passat, ha incrementat tant el nombre d’entrades 
venudes com el nombre d’espectadors. 

Antecedents

L’any 2014, alertada per algunes 
queixes de col·laboradors 
d’edicions anteriors, la 
Plataforma per la Llengua va 
analitzar l’oferta lingüística de 
les projeccions en català del 
Festival. D’entrada, vam veure 
que el Festival presentava una 
gran oferta de pel·lícules, de 
nacionalitats diverses, que en 
molts casos es projectaven 
subtitulades en dues o, fins i 
tot, tres llengües.  A partir del 
web oficial, es va observar 
que a la programació, a banda 
dels 83 casos en què no hi 
havia informació de la llengua 
dels subtítols, el subtitulat en 
català hi era de forma irrisòria. 
Així, només un 10% de les 233 
pel·lícules de versió no catalana 
tenien subtítols en català. De 
pel·lícules en versió original en 

català només n’hi havia 5 i, per 
tant, l’oferta en català en global 
era del tot testimonial.  
Davant d’aquest percentatge 
tan baix, la Plataforma per la 
Llengua va fer un comunicat 
públic per anunciar l’enviament 
d’una carta als responsables 
del Festival en la qual es 
denunciava aquest tracte del 
català en les projeccions 

i s’oferia la possibilitat de 
reunir-se amb l’organització. 
Paral·lelament, per tal de 
sensibilitzar sobre aquesta 
problemàtica, es va iniciar un 
concurs a les xarxes socials en 
el qual les persones participants 
podien proposar frases cèlebres 
del cinema fantàstic i de 
terror en català. Precisament, 
el Festival va participar en el 
concurs a través del compte 
de Facebook de la Plataforma, 
on va afegir la resposta 
següent: ”la llengua oficial de 
l’esdeveniment en tots els seus 
espais comunicatius és el català 
i, de fet, sempre que hi ha 
temps i possibilitats, s’intenta 
subtitular en català”. Aquesta va 
ser, en aquell moment, l’única 
resposta que els organitzadors 
del Festival van trametre a la 
Plataforma per la Llengua.
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Gràfic d’elaboració pròpia

Tota la tasca d’acollida i arrelament a:  
www.plataforma-llengua.cat/acollida
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2015: constatem de nou les dades

Un any després, l’ONG del català va observar de nou, de forma sistemàtica, les dades del web oficial 
del Festival, sense comptar-hi les projeccions de la secció Brigadoon (de la qual no es disposava 
d’informació sobre els subtítols). En aquest cas, les xifres indicaven que només el 12,6% de les 231 
pel·lícules en versió original no catalana estaven subtitulades en català. Tenint en compte totes les 
pel·lícules en català –les versions originals incloses–, els resultats indicaven que només un 15,9% de 
les pel·lícules que s’havien de projectar al Festival eren en català, mentre que gairebé la totalitat de les 
pel·lícules es podien veure en castellà.

Font: Elaboració pròpia a partir del web oficial del 48è 
Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 
(darrera visita: 29/09/2015) 
 
*Nota: no s’inclou la secció Brigadoon. 
*Nota: els percentatges no sumen el 100%, ja que 
moltes pel·lícules tenen subtítols en més d’una llengua.
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Cultura i 
audiovisual

Reivindiquem els drets lingüístics

Amb aquestes xifres, la Plataforma 
per la Llengua va constatar que la 
situació no havia millorat malgrat 
la campanya de denúncia de l’any 
anterior, i malgrat els més de 900.000 
euros de subvencions públiques que 
ha rebut enguany de l’Administració 
catalana. És per aquest motiu que el 
dia de la presentació del certamen 
als mitjans de comunicació, al Centre 
Cultural Santa Mònica, la Plataforma 
per la Llengua va organitzar-hi una acció 
reivindicativa. Durant la roda de premsa, 
un membre de l’entitat disfressat de 
King Kong (icona del Festival) va irrompre 
entre els periodistes amb una pancarta 
que feia palesa la discriminació del català 
a les projeccions mentre altres activistes 
es concentraven a l’exterior del Centre 
amb caretes del famós goril·la. 

La resposta

Davant la interpel·lació, l’actual conseller de 
Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, va 
manifestar que la reivindicació era “justa” i que 
les xifres de subtitulació “no es podien tornar 
a repetir”. També el sotsdirector del Festival 
de Sitges, Mike Hostench, va reconèixer la 
“descompensació” 

en l’idioma dels subtítols i, en una conversa 
mantinguda amb representants de la Plataforma, 
es va comprometre a incrementar-ne la 
presència i a reunir-se amb l’entitat per tractar 
aquest afer.

Posteriorment a la roda de premsa i a l’acció, la 
projecció de la pel·lícula inaugural “La Bruixa”, va 
poder fer-se també amb subtítols en català, amb 

la qual cosa el 12’6% arribava a un 
13% de pel·lícules amb subtítols en 
català.

De cara al 2016: un pas endavant 

En el moment d’escriure aquest 
article, el Festival ha sol·licitat una 
reunió amb la Plataforma per la 
Llengua. Esperem que en poc 
temps s’hagi concretat una millora 
substancial del català en les pro-
jeccions de les futures edicions.

Totes les campanyes a favor del cinema 
en català a: elcatalaalcinema.cat
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Entrevista

La Plataforma per la Llengua comença una 
nova etapa amb el relleu de qui ha estat direc-
tor durant 10 anys de l’entitat, Daniel Mundet, 
per una persona que feia 5 anys que dirigia 
l’àrea de recursos humans de l’entitat i que a 
més a principis del 90 va ser un dels membres 
fundadors del Col·lectiu l’Esbarzer, embrió 
de l’entitat. És un relleu continuista? Què pot 
aportar de nou com a directora de l’entitat?

És un relleu continuista, una continuïtat lògica 
que no suposarà grans canvis en l’entitat. Al con-
trari, bona part de les accions i campanyes que 
estem posant en marxa ara han estat dissenya-
des i aprovades en l’anterior etapa per la mateixa 
junta executiva que ara segueix treballant cada 
dia per millorar la situació el català.

Què destacaria? A banda de la gran implicació 
amb l’entitat, destacaria el tracte proper amb les 
persones que participen del dia a dia de l’entitat: 
voluntàries, sòcies, junta i equip tècnic, la 
capacitat per treballar sota pressió i molts fronts 
oberts, i l’experiència en el tercer sector.

Des del 1993, quan va néixer la Plataforma per 
la Llengua, què ha canviat? 

Han canviat moltes coses. La situació del català 
no té res a veure en molts àmbits. El panora-
ma ha millorat sensiblement en aspectes com 
l’edició de llibres o els mitjans de comunicació o 
ha despuntat en sectors que llavors no existien i 
que ara cobren una importància cabdal, com les 

noves tecnologies. Tot i això, és cert que hi ha 
àmbits concrets on el català no ha evolucionat 
com caldria, com les empreses, encara mas-
sa pendents d’inèrcies del passat, o fins i tot 
ha involucionat, com és el cas de tots aquells 
àmbits que depenen de la intervenció de l’Estat: 
justícia, sentències judicials en contra del català, 
l’aprovació de més i més lleis impositives que 
primen el castellà sobre el català a Catalunya...

L’entitat ja ha complert 20 anys. Quants més 
en caldran per assolir la plena normalització 
del català? 

Desitjaríem que pocs, però malauradament te-
nim la convicció que la Plataforma per la Llengua 
continuarà sent necessària molts anys. A més, la 
situació de la nostra llengua va per zones. Encara 
que penséssim que la normalització del català 
serà molt més a prop al Principat amb la cons-
trucció d’un nou Estat, quedaran molts territoris 
on el català té encara molt camp per córrer.

Quin rol ha de tenir l’entitat en l’actual con-
text polític que viu Catalunya, en ple procés 
cap a un estat propi? El català necessita un 
estat propi?

Ja fa un temps que, després d’anys picant 
pedra, hem constatat que actualment aquest 
estat oprimeix la llengua catalana i no deixa que 
evolucioni. A Espanya els catalanoparlants som 
ciutadans de segona. L’espanyol és un estat que 
ens va a la contra, i el català necessita 

Neus Mestres

Directora de la Plataforma 
per la Llengua

Entrevista feta per 
Francesc Reverté 

Perfil

Neus Mestres i Farré 
(Barcelona, 1974). Llicenciada 
en psicologia per la UAB, té 
estudis de postgrau en gestió 
de la formació contínua en les 
organitzacions per la UB i el 
Programa lideratge i direcció 
d’equips per ESADE. A la 
mateixa institució actualment 
cursa el programa de Direcció 
i Gestió d’ONG. Amb més de 
15 anys d’experiència al tercer 
sector, en organitzacions com 
Intermón Oxfam, és l’actual 
directora de la Plataforma per 
la Llengua.

“El català necessita un estat que promogui la nostra 
llengua, que la impulsi i que legisli a favor del seu creixement”
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“Si totes les causes justes tenen  
una ONG que treballi per defensar-les,  
el català també necessita una entitat que actuï”

El LAPAO, la LOMCE o Llei Wert, el tancament 
de mitjans al País Valencià... El català està 
amenaçat?

El català ha estat i està ofegat per les institucions 
estatals, per algunes d’autonòmiques i per par-
tits polítics que utilitzen la nostra llengua com a 
arma electoral i contra el procés sobiranista. I el 
català no ha estat mai una arma de confrontació, 
sinó una eina de cohesió.

Per sort, els ciutadans han acabat penalitzant 
molts dels governs que han impulsat aquestes 
campanyes: el LAPAO i el TIL ja són història i sem-
bla que el País Valencià recuperarà ben aviat, o així 
ho esperem, Canal 9 i la reciprocitat amb TV3.

La nostra llengua, doncs, es troba en un bon 
moment? 

Com hem dit repetidament, la situació és 
desigual i va per àmbits i per territoris. En termes 
generals, però, podem dir que el català creix allà 
on la iniciativa privada preval i, en canvi, recula en 
totes aquelles situacions en què l’Estat intervé. 
Cada cop hi ha més parlants de català, però la 
nostra llengua té un nul reconeixement oficial en 
molts estaments i a Europa, per exemple. Hi ha 
excepcions a aquesta regla, com el cas històric 
del cinema, sotmès al xantatge i la desídia de les 
grans productores i distribuïdores nord-americanes.

Què podem fer en el nostre dia a dia per 
millorar la situació del català? 

Com a ciutadans, la nostra actitud individual 
és essencial. Davant la situació de feblesa i de 
manca de reconeixement que el català pateix en 
alguns àmbits, cal que ens conscienciem que 
el català creixerà i evolucionarà si el parlem a 
tothora, sense canviar de llengua si no ens ho 
demanen, si triem sempre que sigui possible els 
productes en català, si exercim el nostre dret a 
queixar-nos com a consumidors quan creiem que 
no es respecta la nostra llengua. 

En quins projectes principals està treballant 
l’entitat i quines són les properes fites que es 
marca de cara als pròxims anys? 

Els reptes no se’ns acaben mai. Hem de 
continuar fent la feina de formigueta que ja 
hem estat fent des de fa 22 anys: treballant en 
els àmbits del cinema, l’empresa i el consum, 
fent noves campanyes de sensibilització per 
promoure l’ús social de la nostra llengua entre els 
nouvinguts, defensant els ciutadans de les cada 
cop més freqüents discriminacions i agressions 
que es donen per parlar català... Però, a part 
d’això, de cara als pròxims anys se’ns plantegen 
també nous reptes, com per exemple el de la 
unitat de la llengua per a tot el domini lingüístic,  
o el de la projecció exterior de la llengua catalana. 

Com podem aconseguir més reconeixement 
internacional de la llengua? 
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Entrevista

“Després de la independència, encara quedarà molta feina a fer en 
territoris on la nostra llengua es troba en una situació molt diferent, 
com la Franja, el País Valencià, les Illes, la Catalunya del Nord...”

un estat a favor i no un en contra. Un estat que 
promogui la nostra llengua, que la impulsi i que 
legisli a favor del seu creixement. És per això que  
ens manifestem radicalment a favor d’un nou 
estat i del procés sobiranista que el nostre 
país està impulsant, i estarem al costat de 
les entitats i organitzacions polítiques que 
abanderen aquest procés.

Quin ha de ser el paper del català i de la 
Plataforma per la Llengua en una Catalunya 
independent? 

El paper del català serà el que els catalans 
vulguin. I és que, per primer cop, els catalans 
podrem decidir lliurement quin volem que sigui el 
model que regeixi la nostra llengua. Això és molt 
important, perquè no ha passat mai abans, mai 
ningú ens ha preguntat abans sobre aquest tema!

Dit això, des de la Plataforma per la Llengua no 
volem un model que reprodueixi els errors del 
passat. Volem un model lingüístic integrador, ins-
pirat en països desenvolupats i amb experiència 
en gestió multilingüe, que no generi problemes 
sinó que els resolgui, en el qual ningú perdi drets, 
sinó que tothom en guanyi.

El paper de la Plataforma? Sens dubte haurem de 
continuar treballant molt  fins arribar a la plena nor-
malització. Ens posarem a disposició de les insti-
tucions per oferir-los tot el nostre coneixement i 
capacitat de treball. I després, un cop Catalunya 
sigui un estat independent, encara quedarà molta 

feina a fer en territoris on la nostra llengua es 
troba en una situació molt diferent, com la Franja, 
el País Valencià, les Illes, la Catalunya del Nord... 
 
La Plataforma per la Llengua es defineix com 
l’ONG del català. Per què? 

Perquè pensem que si totes les causes justes 
tenen una ONG que treballi per defensar-les, 
el català també és una causa justa i per això 
també necessita una entitat que actuï allà on 
les administracions no poden o no volen arribar, 
que trepitgi el territori, que sensibilitzi, que piqui 
pedra i aconsegueixi èxits tangibles, que defensi 
el ciutadà de les agressions lingüístiques que es 
van repetint. 

FOTO:  MARTÍ GASULL I AVELLÁN



Empresa i consum

Òscar-Adrià Ibáñez
Àrea d’Empresa i consum

Llogarem un cotxe  
per Internet! En català?
El sector del lloguer de cotxes amb finalitats 
turístiques factura cada any més a casa nos-
tra. Molts d’aquests lloguers es concerten per 
Internet, però pocs portals especialitzats tenen 
el web en català, com es desprèn d’un treball de 
camp fet a la tardor del 2015.

Des del 2010, el Codi de consum de Catalunya 
estableix que els contractes d’adhesió i els 
pressupostos han d’estar disponibles en català, 
també als webs. El portal rentalcars.com ofereix 
un servei complet en català, des del pressupost 
fins a la contractació, però la majoria de portals 
i empreses del sector encara no respecten els 
drets lingüístics.

A l’aeroport la situació millora

De les set marques de lloguer de cotxes amb 
presència a l’Aeroport del Prat, només Firefly 
ignora completament el català en la informació 
visible, tot i que no en l’atenció oral. Les 
empreses Sixt i Enterprise pensen en el català 
en la majoria d’informacions, a les de taquilles i al 
garatge (on altres empreses fallen).

Amb Avis, Enterprise, Europcar i InterRent 
pots signar el contracte en català, però no amb 
Flirefly, Hertz i Sixt, que no respecten aquest 
dret emparat pel Codi de consum. Totes set tenen 
pendent implantar-lo a Internet. A l’ONG del català 
ja ens hem posat a reclamar-lo. Ens hi ajudes?
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Entrevista

“Se’ns plantegen també nous reptes, com per exemple el de la 
unitat de la llengua per a tot el domini lingüístic, o el de la projecció 
exterior de la llengua catalana”

Si el català no és oficial a la Unió Europea és per 
la manca de voluntat dels diferents  
governs del PP i del PSOE que han governat 
l’Estat. Fins que no aconseguim un nou estat, 
no tenim altra opció que fer campanyes de 
sensibilització potents que tinguin un abast 
internacional per posar en evidència a tot el món 
quina és la situació de la nostra llengua: una 
llengua vital i amb força, minoritzada i ofegada 
per les institucions d’aquest Estat.

L’Administració podria fer més per protegir 
la llengua? Ens pot donar alguns exemples 
pràctics?

L’Administració estatal, per suposat. L’Estat no fa 
més que legislar en contra del català quan aprova 
centenars i centenars de lleis que redunden en 
la discriminació entre el català i el castellà, que 
prioritzen sempre, en tots els casos, el castellà 
per sobre de la resta de llengües oficials. Una 
discriminació que hem recollit en nombrosos 
informes, el més recent dels quals és l’informe 
que anomenem les Balances lingüístiques.

Però l’Administració catalana i les locals també 
podrien fer molt pel català. El Govern de la 
Generalitat, sense anar més lluny, hauria de 
fer complir les seves pròpies lleis, com la llei 
del Codi de consum, cosa que no fa. Tot i que 
està inclòs a la llei, no ha tramitat ni una sola 
denúncia a cap empresa per no etiquetar o no 
fer les instruccions dels productes en català. 

Des dels ajuntaments també es podrien aplicar 
mesures per garantir que la publicitat a la via 
pública fos almenys en català; que els cursos 
que s’imparteixen en poliesportius i equipaments 
municipals siguin tots en català; que els 
contractes amb proveïdors externs incloguin l’ús 
del català com a condició; etc.

Una de les cites anuals més importants de 
l’entitat és el lliurament del Premi Martí Gasull 
i Roig com a reconeixement a les iniciatives 
en favor del català i en record a un dels prin-
cipals impulsors de l’organització. Vostè va 
treballar estretament amb Martí Gasull. Què 
ha après d’ell?

Tenacitat, honestedat, compromís amb el país i la 
llengua, treball incansable... En Martí era una per-
sona molt especial amb una manera d’entendre 
el país i l’activisme que el feia únic. Sens dubte, 
la Plataforma per la Llengua és el que és gràcies 
a ell, i bona part dels que hi treballem també 
hem estat influïts pel seu pensament, per la seva 
manera d’entendre la feina.

Aquesta empremta que ens ha deixat a tots va 
ser el que ens va dur a crear ara fa tres anys 
aquest premi, com un record constant del que ell 
va ser i del que podria haver arribat a fer i alhora 
com un reconeixement a entitats i persones que, 
per la seva feina pel país i la llengua, en Martí 
podria haver admirat.

Més informació a: www.plataforma-llengua.cat/ 
que-fem/estudis-i-publicacions/156
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Un any més, la Plataforma per 
la Llengua reivindica amb la 
12a Festa pel Joc i el Lleure 
en Català el dret de petits i 
grans a poder jugar en català. 
Només el 6% dels jocs i 
joguines inclouen el català, i 
una part d’aquest percentatge 
són petits fabricants que no 
aconsegueixen arribar als siste-
mes de distribució per a poder 
vendre els seus productes a 
les botigues. Encara tenim una 
gran feina a fer!

Reivindiquem  
poder jugar 
en català!

Escollir joguines  
en català: guia bàsica 

Jocs i joguines

Isabel Romano
Àrea de Joc i lleure

S’acosten les festes de Nadal i Reis. Per a pares, avis i Reis d’Orient, comença la marató d’aconseguir 
joguines que incorporin el català, tasca no gens fàcil si tenim en compte que la mainada demana els 
jocs i joguines que apareixen a la televisió i aquestes, majoritàriament, no l’incorporen. Quina joguina 
hem de comprar?

Quina joguina hem de comprar? 

A l’hora d’escollir el joc o joguina a comprar, hem 
de tenir en compte que, per coherència, en una 
societat on la llengua pròpia i de cohesió social és 
la  catalana, és lògic i important que el català hi 
sigui present. Més enllà dels jocs d’aprenentatge 
de llengües, és important que l’entorn lingüístic 
on viu i es desenvolupa l’infant quedi reflectit 
també a través dels jocs i les joguines. Una 
llengua normal ho és, sobretot, si es pot créixer, 
aprendre, jugar i gaudir amb aquesta llengua i a la 
vegada el mercat proporciona les eines per a fer-
ho. I com trobem aquests jocs i joguines? Doncs 
una manera molt senzilla és entrant al web  
www.jocsijoguines.cat, on trobareu més de 
1.600 jocs, joguines i aplicacions que inclouen el 
català ja sigui en el joc mateix, en les instruccions 
o en l’embalatge. 

Les botigues tenen joguines en català?

Tot i que des de la Plataforma per la Llengua 
tenim localitzats més de 1.600 jocs, joguines 
i aplicacions que inclouen el català, hem de 
tenir en compte que gran part d’aquests no 
aconsegueix arribar als canals de distribució de 
les botigues, amb la qual cosa costa molt de 
comprar-los.

La tasca de tots plegats és crear demanda a 
les botigues, demanar els Playmobils, els Pin i 
pon, les Monsters o les Barbies en català i que 
els botiguers facin arribar aquesta crida dels 
compradors als fabricants.  D’aquesta manera 
fem veure als fabricants que, tant petits com 
grans, volem jugar en català.

Quines empreses disposen de jocs i joguines en català?

Per conèixer els jocs i joguines 
existents entreu a: jocsijoguines.cat

Tot sobre la Festa a: www.plataforma-
llengua.cat/que-fem/ambits-de-treball/
festa-pel-joc-i-el-lleure-en-catala

Les escoles s’impliquen  
al Concurs Tísner!
49 aules del país ja estan preparant els seus 
projectes per a la segona edició del Concurs 
Tísner de creació de jocs en català. Aprofundir 
en el coneixement de la llengua tot jugant i 
creant és una molt bona manera d’aprendre, 
integrar i cohesionar. El 15 de maig sabrem 
quines escoles són les guanyadores! 

Les diferents propostes del concurs a: 
jocsijoguines.cat/concurs-tisner
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L’avaluació del  
Consell d’Europa

LA IMPORTÀNCIA DE LA 
INTERNACIONALITZACIÓ

La situació del català és sovint poc coneguda fora de les 
nostres fronteres. Pot ser perquè ens costa explicar-nos de 
portes enfora, però en tot cas no és fàcil trobar informació 
sobre la nostra llengua més enllà de l’àmbit territorial.

És per això que fa un parell d’anys la nostra entitat va fer 
una aposta ferma per explicar-nos a l’àmbit europeu pen-
sant que seria important per teixir complicitats en el factor 
internacional. “Si observes, coneixes; si coneixes, estimes; 
i si estimes, protegeixes”, deia sobre els primats el Dr. Jordi 
Sabater Pi, descobridor del Floquet de Neu. Aquest principi 
és vàlid també per a la llengua. 

Cal recordar sempre que la partida l’hem de jugar a casa, 
que cal continuar defensant el català a l’escola, continuar 
denunciant cadascuna de les discriminacions lingüístiques, 
integrar els nouvinguts, fer present la llengua en els co-
merços i a les grans empreses, millorar en els àmbits de la 
justícia i el cinema. 

Però després de fer la feina a casa, també ens hem de fer 
entendre a fora. Cal que la comunitat internacional cone-
gui cadascuna de les discriminacions lingüístiques que es 
permeten a casa nostra. Cal que coneguin que no podem 
parlar català al Congrés o al Senat espanyol i tampoc a les 
institucions europees, tot i tenir més nombre de parlants 
que Dinamarca o Finlàndia. I només hi ha un motiu: que els 
Governs espanyols mai no ho han permès.

Cal demostrar que hi ha un problema democràtic per poder 
ser ciutadans catalanoparlants de ple dret. I quan el proble-
ma és la democràcia, aleshores el problema ja és europeu.

Marga Payola
Arquitecta i membre de l’Executiva 
de la Plataforma per la Llengua

En aquesta mateixa línia, l’ONG del 
català va poder exposar els seus ar-
guments a la delegació del Consell 
d’Europa que el 2014 va desplaçar-
se a Barcelona per conèixer de 
primera mà l’opinió de les insti-
tucions catalanes i de la societat 
civil pel que fa al compliment de la 
Carta Europea per a les Llengües 
Regionals i Minoritàries per part de 
l’Estat espanyol.

A més. El desembre de 2015, una 
delegació de l’Executiva de la Pla-
taforma per la Llengua i de l’equip 
tècnic de l’entitat es desplacen a 
Brussel·les per conèixer el Parla-
ment Europeu i mantenir diferents 
reunions amb eurodiputats. 

La Unió Europea i les polítiques comunitàries ofereixen un nou marc per al reconeixement de la diversitat 
i la pluralitat de l’espai comunitari. És en aquest escenari que les reivindicacions catalanes poden tenir 
una capacitat d’incidir en l’àmbit internacional que actualment no tenen. Des de la Plataforma per la Llen-
gua entenem que cal evidenciar internacionalment, d’una banda, la situació actual del català en l’entramat 
legislatiu estatal i, de l’altra, la necessitat de reconèixer una llengua de més de 10 milions d’europeus. 
Amb aquests propòsits, i després d’algunes actuacions dutes a terme al llarg de la dècada dels noranta i 
al tombant de segle, ara farà 2 anys que l’ONG del català va engegar una línia de treball internacional.

Reconeixement 
internacional del català: 
quins passos s’han fet? 

Internacionalització

The Catalan Case:  
un informe compromès 

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

Amb l’objectiu que el català 
fos present en els debats a 
favor de la igualtat de drets 
que es duen a terme a les 
institucions supraestatals, 
l’entitat va organitzar a principis 
de 2014 una presentació de 
l’informe de discriminacions 
lingüístiques The Catalan 
Case a la seu del Parlament 
Europeu. A Brussel·les hi 
participaren eurodiputats de les 
diferents tradicions polítiques 
i representants de diferents 
organismes.

L’ELEN:  
una eina de coordinació

De cara a endinsar-se en les 
dinàmiques europees i després 
de l’exitosa presentació a 
la capital europea, el maig 
de 2014 la Plataforma per 
la Llengua s’incorpora a 
l’European Language Equality 
Network (ELEN) un organisme 
europeu no governamental 
que coordina organitzacions 
que treballen a favor de les 
llengües minoritzades. Aquest 
serà un espai per establir 
sinergies amb entitats d’altres 
dominis lingüístics i compartir 
programes i bones pràctiques.

Universal Periodic Review:  
el català a les Nacions Unides

A l’examen periòdic que revisa 
el compliment dels drets 
humans per part dels estats 
membres de les Nacions 
Unides, el tractament de la 
llengua catalana per part de 
l’Estat espanyol també va ser-hi 
present. La Plataforma per la 
Llengua va formar part de la 
delegació de l’ELEN que va 
participar en les sessions del 
mes de gener i juny de 2015 i 
d’aquesta manera va introduir, 
al Palais de les Nations de 
Ginebra, un punt de vista ferm 
a favor de la llengua catalana.
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El 3r Premi Martí Gasull i 
Roig: un guardó consolidat
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Francesc Marco Palau
Secretari del Premi Martí Gasull i Roig

2014 - Escola Valenciana 
En reconeixement de les 
tres dècades de cam-
panyes per normalitzar el 
sistema educatiu valencià 
i contribuir a millorar la 
situació de la llengua al 
País Valencià.

2013 - L’Assemblea de 
Docents de les Illes Balears 
Per la seva capacitat de 
mobilització a favor d’un 
model educatiu de qualitat i 
en català davant dels intents 
de laminar l’ensenyament de 
les Illes Balears.

Entitat
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Enguany té lloc la tercera edició del Premi Martí Gasull i Roig. El guardó, impulsat per la Plataforma 
per la Llengua per homenatjar el fundador i ànima de l’entitat, que patí un accident de muntanya 
el setembre de 2012, s’ha consolidat com un instrument per reconèixer també aquelles persones, 
entitats o empreses que fan que el català avanci.  

2015 -  
Una vegada finalitzat el període 
de presentació de candidatures, 
el jurat escull els 3 finalistes 
d’enguany, que passen a votació 
popular. Teniu tota la informació 
a premimartigasull.cat 
Qui és el teu candidat?

El jurat
El jurat està compost per professionals de 
diferents àmbits de la societat catalana i es 
renova parcialment cada any. N’han estat 
membres, entre d’altres, el sociolingüista 
eivissenc Bernat Joan, l’antropòleg i sociòleg 
valencià Joan Francesc Mira i l’escriptora i 
periodista catalana Empar Moliner.  
En aquesta 3a edició, en formen part:

Jordi Manent (Barcelona, 1977)
Filòleg i historiador. És director 
del Centre de Normalització 
Lingüística de Barcelona.

Isona Passola (Barcelona, 1953)
Productora, guionista i directora 
de cinema. Presidenta de 
l’Acadèmia de Cinema Català.

Rosa Serrano (Paiporta, 1945)
Mestra, escriptora i editora 
valenciana. Ha dirigit el segell 
editorial Tàndem durant més de 
dues dècades.

Carles Torner (Barcelona, 1963)
Escriptor. Actualment és director 
executiu del PEN Internacional.

Jaume Cabré (Barcelona, 1947)
Escriptor. És autor d’obres àm-
pliament reconegudes com Les 
veus del Pamano i Jo confesso.

Òscar Escuder (Barcelona, 1968)
Metge. President de la 
Plataforma per la Llengua.

Carme Forcadell (Xerta, 1955)
Lingüista i activista. Actual 
presidenta del Parlament de 
Catalunya.

Bernat Gasull (Barcelona, 1971)
Biòleg. Membre fundador de la 
Plataforma per la Llengua.
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Podeu votar al Premi Martí Gasull  
i Roig a: www.premimartigasull.cat
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Guanyar el partit: el 
Barça es compromet 
amb el català
El 2015, les eleccions a la presidència del Futbol Club 
Barcelona ens han mostrat novament que, per la seva 
transcendència, allò que succeeix en el si del Barça 
sobrepassa l’àmbit estrictament esportiu i passa a ser 
una qüestió de debat general.

No podem obviar el fet que el Barça, com a institució, i els 
seus jugadors i directius, com a persones públiques de 
referència, formen part de l’imaginari col·lectiu i que, per 
tant, les seves actituds i decisions tenen una destacada 
capacitat d’incidència a la societat.

És per això que, paral·lelament amb d’altres iniciatives de 
la societat civil que vinculen el club amb el moment que 
ara viu Catalunya, des de l’ONG del català es va elaborar 
un document amb 5 grans línies per definir quin hauria de 
ser el compromís del Barça amb la llengua catalana. 

El català, llengua 
plenament oficial 
del club

Vetllar perquè la llengua cata-
lana sigui en tots els àmbits 
la llengua realment oficial del 
club: la primera llengua en to-
tes les comunicacions i rodes 
de premsa del club i la  llengua 
administrativa i contractual del 
club de manera preferent.
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La Masia, compromesa 
amb el català 

Demanem un compromís ferm 
a la Masia perquè el jovent 
que en forma part, sigui o 
no d’origen catalanoparlant, 
acabi tenint unes bones 
competències lingüístiques en 
aquesta llengua.

La llengua catalana, priori-
tària en els drets televisius 

El FC Barcelona exigirà en la venda 
de drets televisius l’ús per defecte 
de la llengua catalana als territoris 
del domini lingüístic català, particu-
larment al Principat de  Catalunya, 
a les Illes Balears i al País Valencià.

Respecte absolut envers 
els drets del consumidor 
en l’etiquetatge de 
productes

El FC Barcelona es compromet 
escrupolosament a exigir 
el compliment dels drets 
del consumidor pel que fa a 
l’etiquetatge de productes. Tant 
en el consum de productes 
propis com en les concessions,  
exigirà que tots els productes 
estiguin etiquetats en 
català com a mínim en les 
informacions obligatòries.

Entitat

El Barça, ambaixador 
del català al món 

Volem que la nova junta 
del Futbol Club Barcelona 
estableixi com a eix estratègic 
del club i de la Fundació 
FC Barcelona la projecció 
internacional de la llengua 
catalana i del fet català.
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Al llarg dels intensos dies de campanya, el 
document va ser signat per les quatre candida-
tures que optaven a la presidència del Barça: 
les liderades per Josep Maria Bartomeu, Joan 
Laporta, Agustí Benedito i Toni Freixa. Això va 
permetre, després dels comicis que van tenir lloc 
aquest mes de juliol, obrir una nova fase per tal 
d’establir el calendari de seguiment dels compro-

misos adquirits i veure com es poden anar fent 
passos per assolir els objectius desitjats a favor 
de la llengua catalana.

Així mateix, de cara al futur es proposa poder 
traslladar aquests punts programàtics a d’altres 
clubs i entitats esportives del país per tal de nor-
malitzar lingüísticament tot l’esport català. 

L’activisme  
digital: canvia.cat

Nova web: canvia.cat

Un exemple d’aquestes noves eines és el web 
canvia.cat, creat per la Plataforma per la Llengua 
amb el propòsit d’assolir canvis a favor de la 
llengua catalana. La primera campanya que 
s’engega a través d’aquest nou web és la que 
sol·licita a Netflix que incorpori el català a la seva 
oferta audiovisual.

L’auge de les noves tecnologies ha obert des 
de fa uns anys un nou front des del qual podem 
dur a terme campanyes de sensibilització a favor 
del català i, també, campanyes de denúncia 
per tal d’aconseguir la normalització de la 
llengua en tots els àmbits. És així com des de la 
Plataforma per la Llengua ens hem endinsat a 
fer de les xarxes socials i de les oportunitats que 
ens ofereix el 2.0 una nova línia per continuar 
treballant amb els mateixos objectius i valors.

#netflixincatalan

Amb l’arribada als territoris de parla catalana del proveïdor de continguts per internet més gran del món, 
la Plataforma per la Llengua vol garantir els drets lingüístics de la ciutadania. D’aquesta manera, l’ONG 
del català pretén que Netflix canvïi d’opinió respecte dels continguts en català recollint 25.000 adhe-
sions a favor de l’ús del català. Poques setmanes abans, la vigília de l’arribada del proveïdor, l’ONG del 
català ja va promoure una campanya a les xarxes socials amb l’etiqueta #NetflixInCatalan que va acon-
seguir situar-se com a tema del moment (trending topic) amb més de 2.000 tuits en només mitja hora.

Entitat

Demaneu a Netflix que incorpori el 
català a: canvia.cat/peticio-netflix
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Línies estratègiques en  
moments excepcionals: es reuneix  
el Consell Consultiu de l’ONG del català
Davant l’actual context 
sociopolític i essent conscients 
de la importància del moment 
històric present, la Plataforma 
per la Llengua va convocar 
el Consell Consultiu de 
l’organització. 

L’objectiu? Valorar la situació 
sorgida de les eleccions 
catalanes del 27 de setembre i 
recollir opinions al voltant de les 
línies estratègiques prioritàries 
al llarg dels propers mesos, en 
ple procés de transició nacional. 

Així les coses, el proppassat 
2 de novembre, a la llibreria 
Laie del carrer Pau Claris de 
Barcelona, tingué lloc una 
reunió de treball del Consell 
Consultiu amb membres del 
Secretariat de l’entitat de la 
qual sortiren propostes de 
campanyes i algunes iniciatives 
que caldrà anar concretant al 
llarg de les properes setmanes.

Els membres
La Plataforma per la Llengua 
està avalada per un consell 
Consultiu Constituït actualment 
pel sociòleg Salvador Cardús, 
l’agent cultural Jordi Font, el 
crític de cinema Josep M. 
López Llaví, el sociolingüista 
Isidor Marí, el filòsof Fèlix 

Martí, l’ex-president d’Òmnium 
Cultural Jordi Porta, l’actual 
president de l’ANC Jordi 
Sànchez, el filòsof Josep M. 
Terricabras, l’expert en temes 
estratègics Miquel Sellarès, el 
periodista i escriptor Vicenç Vi-
llatoro, l’escriptora Isabel-Clara 

Simó, el sociolingüista Miquel Stru-
bell, la periodista Patrícia Gabancho 
i el filòleg Abelard Saragossà.

També en van formar part el filòleg 
i historiador Albert Manent, el 
polític Francesc Ferrer i Gironès i el 
pedagog Joan Triadú.

Entitat
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L’entitat creixia i volia consolidar-se. És així com, 
emulant la junta consultiva de la qual tradicionalment 
han fet gala organismes ben diversos, la Plataforma per 
la Llengua també desitjava a principi del 2000 disposar 
d’un Consell Consultiu propi, “fruit de la necessitat de 
rebre suggeriments i consells de persones amb prestigi 
i experiència (...) que poguessin servir de guia i d’aval 
a l’hora de desenvolupar tasques concretes”, com 
s’explicitava en els documents interns de l’organització. 
Havia de ser un paraigua intel·lectual que permetés 
aixoplugar les actuacions generals de l’entitat i que, 
al mateix temps, servís com a consell assessor que 
n’orientés les línies generals.

La tria dels noms dels qui n’havien de formar part 
no fou senzilla. Mai no ho és en aquests casos. Es 
volia una certa representativitat de diferents àmbits 
socials i professionals. Es preferia una pluralitat política 
i ideològica i es pretenia un òrgan que fos al mateix 
temps funcional i de prestigi. Es requeria una mirada 
global del conjunt dels territoris de parla catalana i de 
les diferents visions sociolingüístiques i es demanava 
que els qui en formessin part tinguessin una visió 
oberta de la societat catalana i un plantejament 
optimista i constructiu quant al futur de la llengua. 
Després de llistes, deliberacions i consultes, el 
juny del 2001 tenia lloc la presentació en societat 
d’aquest primer consell a l’auditori del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA).

Una dècada i mitja després, en el moment excepcional 
que viu el país, és més necessari que mai disposar del 
consell i l’opinió de professionals experimentats del país.

UN CONSELL DE 
PRESTIGI I EXPERIÈNCIA

Francesc Marco Palau
Historiador i membre de l’Executiva 
de la Plataforma per la Llengua

Carme Forcadell 
és presidenta 
del Parlament de 
Catalunya

Després de 
les eleccions 
plebiscitàries 
del 27 de 
setembre, la lingüista, ex-presidenta 
de l’ANC i membre de l’Executiva de 
la Plataforma per la Llengua Carme 
Forcadell (Xerta, 1955), ha estat 
escollida presidenta de la cambra 
catalana. La felicitem efusivament! FO
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El passat 8 d’agost va entrar en vigor la Llei 
25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i del 
foment de l’associacionisme, publicada al DOGC 
6.930 el 7 d’agost del 2015. 
Aquesta llei ens reconforta com a país i ens dóna 
també, en aquest àmbit, una nova estructura 
d’estat. Els objectius són clars:

1.  Blindar el model català de voluntariat.

2.  Actualitzar els drets i deures dels voluntaris 
i de les entitats i donar-los rang de llei. 

3.  Promocionar i fomentar el voluntariat des 
de les administracions. 

La Plataforma per la Llengua, com a entitat, 
identifica necessitats i elabora respostes. 
Les entitats i administracions coincideixen 

en la gestió de programes que sovint també 
requereixen la intervenció de voluntaris i que 
s’han de poder articular des de les entitats 
del tercer sector –el sector civil organitzat– de 
la manera com aquest preveu la participació 
de les persones, respectant-ne la capacitat i 
independència. Per tant, cal tenir clar qui és 
voluntari per entendre la seva vinculació amb les 
entitats. La nova llei ho defineix així: 
Voluntaris:  les persones físiques que, d’una 
manera lliure, sense contraprestació econòmica i 
d’acord amb la capacitat d’obrar que els reconeix 
l’ordenament jurídic, decideixen dedicar part de 
llur temps al servei dels altres o a interessos 
socials i col·lectius, per mitjà de la participació 
en programes de voluntariat que duen a 
terme a entitats sense ànim de lucre –amb les 

I jo, què puc fer pel català?  
El voluntariat: entre la legislació i la quotidianitat

Participació 
i voluntariat

quals formalitzen un compromís que 
dóna origen als drets i deures que 
regula aquesta llei– o bé per mitjà de 
l’associacionisme i la participació en els 
diferents projectes que en aquest marc 
es puguin dur a terme. 

I ara bé, si jo vull ser voluntari/ària de la 
Plataforma per la Llengua, què puc fer?

La Plataforma per la Llengua porta a 
terme un vast nombre de campanyes 
i accions que necessiten perfils de vo-
luntaris molt diversos, des de fotògrafs 
fins a correctors, des d’il·lustradors 
fins a voluntaris estables que entrin a 
formar part d’alguna comissió de treball 
com ara cinema, educació o joc i lleure, 
entre d’altres. També voluntaris que 
donin suport en àrees de treball com ara 
empresa i consum; que realitzin estudis; 
que vetllin per la implementació dels 
drets lingüístics reconeguts a la Llei 
22/2010; que treballin a l’àrea de cohesió 
social i arrelament; que dinamitzin 
entitats per ampliar nous espais d’usos 
lingüístics més enllà de la seva llengua 
materna, etc. 

Tens ganes de formar-ne part? 
Sigues voluntari!

Laura Camps
Àrea de Participació i voluntariat

Per fer-te voluntari escriu-nos a:
participacio@plataforma-llengua.cat
o truca’ns al telèfon 93 321 18 03

RECURSOS 
PROPIS

Arribar a una xifra tan significativa com els 10.000 
socis és, sens dubte, un gran èxit per a qualsevol en-
titat. Ho és des de molts punts de vista: pel reconei-
xement que representa, per la satisfacció de la feina 
ben feta... Però a mi em toca parlar de l’èxit que això 
representa des d’un punt de vista econòmic.

Fa deu anys, ni ens els nostres somnis més opti-
mistes ens imaginàvem una situació com aquesta: 
enguany, només amb les quotes dels socis, tripli-
quem el que representava el pressupost de l’entitat 
el 2005.

Amb aquest pas de gegant, l’entitat no només aug-
menta el pressupost global, cosa que permet realitzar 
molta més activitat, sinó que esdevé molt més 
autònoma pel fet de tenir un gruix de recursos propis 
molt significatiu.

Les subvencions que rebem de diverses institucions 
són, evidentment, molt ben rebudes i molt ben em-
prades en projectes que, per la naturalesa mateixa de 
les subvencions, cal definir i planificar amb temps.

Però en el nostre dia a dia apareixen situacions 
imprevistes a les quals cal donar resposta amb 
immediatesa i que no poden esperar el suport d’una 
subvenció. I aquí és on els recursos propis ens 
donen agilitat per poder reaccionar amb rapidesa.

Els reptes econòmics de l’entitat són molts i encara 
cal arribar a no dependre de les subvencions per a 
l’activitat ordinària, però ara és moment d’aturar-se, 
de fer balanç i de celebrar el punt on hem arribat.

Roger Torrents
Físic i tresorer de la Plataforma per la Llengua
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CASTELLÓ
Commemorem les 
Normes de Castelló.

VALÈNCIA
10.000 adhesions 
per tornar a bategar.

LLEIDA
Defensem el consens.

Presentem l'InformeCAT. 
PRADA

PERPINYÀ

L'Executiva Nacional de la 
Plataforma per la Llengua 
s'hi reuneix coincidint amb la 
Diada del 7 de novembre.

Campanyes a punt
Diferents socis i sòcies de 
la Plataforma per la Llengua 
s’han constituït com a grup 
local de cara a poder 
treballar en diferents 
campanyes de normal-
ització lingüística al 
municipi.

TERRASSA

El paper dels joves
Impulsem, juntament amb 
d’altres organismes locals, 
un club de lectura i cinema 
juvenil i un taller d’escriptura 
creativa per tal de donar 
eines als estudiants 
d’Esparreguera per 
desenvolupar-se amb 
normalitat en català.

Coordinació juvenil
Al novembre neix el 
Col·lectiu Francesc Serra i 
Balaguer, integrat per 
diverses entitats locals, amb 
el propòsit de coordinar 
iniciatives conjuntes.

ESPARREGUERA 

La Plataforma per la 
Llengua és una de les 
entitats organitzadores del 
Correllengua 2015, que va 
tenir lloc l’1 de novembre. 
De la mateixa manera, al 
llarg de l’any es duen a 
terme nombroses activitats 
per promoure el català.

SANT CUGAT

2a edició del Refres.CAT
Aquest estiu, Sabadell ha 
gaudit de nou d’un cicle 
de cinema en català 
organitzat per la territorial 
del Vallès de la Plataforma 
per la Llengua.

SABADELL

Música en català
La Plataforma per la Llengua 
dinamitza la música en català a 
l’Alguer durant les festes de Les 
Maries de Nostra Senyora de 
l’Esperança, al mes de setembre.

L’Alguer es dóna 
a conèixer a Barcelona 
La territorial de l’Alguer de la 
Plataforma per la Llengua parti-
cipa en les jornades alguereses 
celebrades a Can Fabra 
(Barcelona) el 3 i 4 de juliol.

L’ALGUER

El cinema en català torna a omplir la platja! 
Enguany la platja d’Arenys de Mar s’ha tornat a omplir 
amb centenars de persones per a gaudir del cinema en 
català, cosa que ha demostrat un any més que el català 
no és cap entrebanc per a poder gaudir de bon cinema.

ARENYS

El Club de Scrabble, consolidat!
A Canet de Mar, els aficionats a l’Scrabble, el joc de llengua per 
excel·lència, ja hi poden jugar setmanalment. A més, poden participar en 
els tornejos, campionats, partides duplicades i concursos que s’hi van 
organitzant i així, de mica en mica, anar coneixent millor la nostra llengua. 

CANET
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Lleida, un  
nou front obert
Els pactes postelectorals dels comicis municipals 
del passat mes de maig han tingut, en el cas 
de la ciutat de Lleida, unes conseqüències 
negatives pel que fa a la llengua catalana. Així, 
el paper de C’s en l’acord per a la governabilitat 
de la capital lleidatana exigeix una modificació 
de l’actual Reglament per a l’ús de la llengua 
catalana (RUL).

Conscients de la importància de mantenir el 
consens lingüístic existent a la Paeria i partidaris 
que la llengua catalana no sigui motiu de debat 
partidista, a la Plataforma per la Llengua ens 
hem implicat intensament en les diferents 
mobilitzacions que han tingut lloc al Segrià i hem 
treballat conjuntament amb la resta d’entitats de 
la societat civil lleidatana.

Territori
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14 de juliol. Lleida estima el català 
Una emotiva concentració té lloc a les portes de 
la Paeria per demanar una rectificació per part 
de l’alcalde lleidatà. D’aquesta manera, 3.000 
persones convocades per Òmnium Lleida, l’ANC, 
Súmate, l’AMI i la Plataforma per la Llengua 
reivindiquen l’estima de Lleida pel català.

31 de juliol. Un ple municipal maratonià 
En el primer Ple després de l’acord de govern 
municipal, Òmnium Cultural i la Plataforma per la 
Llengua presenten una moció a la Paeria per tal 
de ratificar el seu compromís a favor del català i 
garantir que no es modificarà el RUL.  

LES DADES

El Reglament d’ús de la 
llengua catalana (RUL) ha 
estat una eina útil que encara 
no s’ha desplegat amb totes 
les seves potencialitats.

El RUL es va aprovar l’any 
1996 amb 21 vots a favor i 4 
abstencions.

El 2014 el RUL es va adequar a 
la Llei de política lingüística

Els punts de la moció, que acaben votant-se per separat, mostren 
les contradiccions dels pactes de govern existents a la Paeria. 

30 de setembre. Es decanta la balança? 
La Plataforma per la Llengua presenta les Balances lingüístiques 
a l’Ateneu Popular de Lleida. L’acte, al qual assisteix una bona 
representació del teixit associatiu lleidatà, serveix per reclamar de 
nou que la Paeria retorni al consens lingüístic.

30 d’octubre. A la Paeria, ni un pas enrere 
El mateix dia que el Ple de la Paeria torna a tombar una moció 
a favor de mantenir la pau lingüística, l’ONG del català presenta 
una campanya en línia per tal que la gent pugui expressar el seu 
malestar enviant un correu electrònic amb una “tomacada” virtual 
a l’alcalde Ros.

Tots els detalls a:  
www.plataforma-llengua.cat/territorials

Fes-ho a través del web:
www.estimoelcatala.cat

FOTO:  MERITXELL PLANA
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País Valencià:  
que torne a bategar

Territori

El canvi de majories polítiques a les Corts Valencianes després de les eleccions del passat mes de 
maig suposa un canvi polític sense precedents. En aquest context polític, el nou govern d’esquerres i 
valencianista és una oportunitat per a millorar el reconeixement i l’ús del valencià.

1 - Contactes previs 

Amb aquest propòsit, abans dels comicis 
autonòmics i municipals, des de la Plataforma 
per la Llengua País Valencià es va fer una ronda 
de contactes amb els diferents partits polítics 
de l’esquerra valencianista. En sengles reunions 
amb dirigents del PSPV, Compromís, Esquerra 
Unida i Podemos, se’ls exposà els punts mínims 
que caldria tractar en temes de llengua.

2 - Que el valencià torne a bategar

Una vegada materialitzat el canvi, des de l’ONG 
del català s’encetà la campanya Fes que el 
valencià torne a bategar! amb l’objectiu de 
recollir suports que reforcessin la proposta de 
l’organització. Les 10.000 adhesions assolides 
són la constatació que en aquesta legislatura 
cal impulsar un pla de desplegament legislatiu a 
favor de la nostra llengua.

A més a més

 Presència d’un estand de la Plataforma per la 
Llengua a les Trobades d’Escola Valenciana, en 
aplecs i en fires d’entitats.

 Nova fase de distribució de la guia d’acollida Bună 
al valencià entre el col·lectiu d’origen romanès a 
les comarques de Castelló.

 Reunions amb corporacions locals per tal d’arribar 
a acords amb els nous ajuntaments valencians.

 Diverses personalitats del món acadèmic i cultural 
valencià s’han fet sòcies, aquests darrers mesos, 
de la Plataforma per la Llengua.

 Augment de la presència de l’ONG del català als 
mitjans de comunicació valencians.

“EN SOM MÉS DELS QUE 
ELLS VOLEN I DIUEN”

El canvi al País Valencià resulta 
encoratjador en matèria lingüística. El 
conseller d’Educació i Cultura de la 
Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, s’ha 
proposat d’augmentar el percentatge 
d’ensenyament en valencià. Només 
atenent la demanda, l’oferta pot 
augmentar ostensiblement, després de 
l’època dels entrebancs que el PP hi 
posava contínuament, amb l’excusa d’un 
plurilingüisme fals.

Com explica el periodista valencià Juli 
Capilla, la llengua pròpia, ben sovint, és 
vista pels valencians que la demanen a 
l’ensenyament com una eina útil, un instru-
ment d’integració social indiscutible i un bé 
cultural que cal protegir. No som tots els 
qui la defensem, però «en som més dels 
que ells volen i diuen», com deia Raimon.

Cal fer que l’eixamplament de l’ús de la 
llengua pròpia a l’educació siga paral·lel a 
un augment de l’ús social del valencià. Per 
superar la discriminació de la nostra llen-
gua cal usar-la sempre i a tot arreu i dema-
nar el compliment dels drets lingüístics de 
la legislació valenciana. S’ha d’aixecar la 
demanda a favor de la llengua per part de 
moltíssima gent. Aquest procés de partici-
pació ciutadana és necessari per garantir, 
de fet, el nou horitzó del País Valencià.

Manuel Carceller
Estudiós de la cultura popular 
valenciana i portaveu de la 
Plataforma per la Llengua País 
Valencià

3 - Presentació i seguiment

Una roda de premsa a l’Octubre Centre de 
Cultura Contemporània, a finals de setembre, 
culminà la recollida de signatures. La següent 
fase és la presentació institucional a la 
Generalitat Valenciana i establir el sistema de 
seguiment de les actuacions que se’n derivin. 
Aquests propers 4 anys poden ser clau perquè el 
valencià torne a bategar.

Més informació a: 
www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia

FOTO:  ADRIAN NITA
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Un nou model 
pedagògic 

El pedagog Joan Pere Le 
Bihan i Rullan ha publicat 
el llibre Estat nou? Escola 
nova! (Edicions de 1984: 
2014). Le Bihan ha estat 
durant més de trenta anys 
professor i director dels 
centres escolars catalans 
La Bressola, a la Catalunya del Nord. I és a partir 
d’aquesta valuosa experiència que basteix el 
llibre, que tracta sobre les eines pedagògiques, 
les tècniques i el disseny organitzatiu emprats a 
La Bressola per tal de vertebrar un ensenyament 
en català i revifar l’ús de la llengua. Aquest 
sistema escolar en català a la Catalunya Nord ha 
estat un model d’èxit.

Un dels punts pedagògics que s’explica en el 
llibre és la “revolució vertical”, en què alumnes 
d’edats diferents s’ajuden els uns als altres amb 
l’objectiu d’aprendre i d’adquirir el coneixement 
del català. Així, els alumnes veuen la llengua no 
només com la dels mestres, sinó també com la 
dels companys, la de l’entorn social. Per cloure, 
l’autor dedica un capítol a la tasca d’apropar als 
alumnes els diversos dialectes de la llengua. 

En definitiva, una obra que ens regala un model 
pedagògic eficient i contrastat.

Arguments 
i discurs

El llibre de Puri Pinto Fer-
nàndez Amb Q de formatge 
(Edicions del 1979: 2015) és 
una obra que s’endinsa en 
l’argumentari i el discurs de 
les persones que, tenint una 
altra llengua com a inicial, 
han triat el català com a llen-

gua d’expressió. Així, doncs, el llibre se centra 
en aquesta situació i experiència lingüística dels 
catalanoparlants d’adopció. 

Escrit amb una prosa amena i de to divulgatiu, 
l’autora reflexiona al voltant d’aquesta tria i apor-
ta arguments a favor de la immersió en català 
a l’ensenyament del país. També posa a debat 
la importància de la mediació lingüística i la fita 
col·lectiva d’alliberar-se dels prejudicis lingüístics.

Cal recordar que Puri Pinto, que va ser membre 
de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua, va 
néixer a Ciutat Meridiana (Barcelona) provinent 
d’una família castellanoparlant i no va poder 
gaudir d’un sistema d’ensenyament en català. 
Malgrat això, va estudiar Filologia Catalana i fa 
23 anys que és professora de català. Aquesta 
experiència personal, juntament amb les tan 
encertades reflexions i arguments exposats, 
construeixen la gran riquesa del llibre.

A més a més
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Rosa de les Neus Marco Palau
Membre de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua
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plataformaperlallengua 
A la Plataforma per la 
Llengua, també celebrem 
la Diada del #PaísValencià!! 
Felicitats companys!!! 
#9octubre #valencià 
#plataformaperlallengua 
#estimeelvalencià 
#orxata #orxataifartons 
#viscaelpaísvalencià

plataformaperlallengua  
Ben equipats amb el globus 
de la #plataformaperlallengua! 
I vosaltres, ja el teniu? A 
Arc de Triomf, els enlairem 
ben amunt! #11s #català 
#diadanacional #estimoelcatalà 
#independència #llengua 
#vialliure #11s2015  
@cbassaganya

plataformaperlallengua plataformaperlallengua

120 likes 86 likes

plataformaperlallengua 
Tenim clar que només amb 
un nou Estat hi ha garanties 
de solució i evolució per a la 
situació de la nostra llengua! 
Gràcies per votar, també, per 
la llengua! Ni un pas enrere! 
#HemGuanyat #síalcatalà 
#plataformaperlallengua 
#estimoelcatalà #28S #català

plataformaperlallengua  
El greuge lingüístic pesa molt! 
Necessitem un nou Estat que 
no discrimini la nostra llengua, 
urgentment. #llenguanacional 
#plataformaperlallengua 
#balanceslingüístiques #català 
#normalització #balança 
#urgent #estimoelcatalà 
#llenguacatalana

plataformaperlallengua plataformaperlallengua

124 likes 74 likes

plataformaperlallengua  
Votar independència 
és votar per la llengua! 
#11s2015 #vialliure 
#meridiana #barcelona #27s 
#independència #catalunya 
#arcdetriomf #barcelona 
#plataformaperlallengua

plataformaperlallengua 
El voluntariat lingüístic juvenil 
visita el programa  
@lasegonahora! A riure una 
bona estona amb la ràdio en 
catalá! #plataformaperlallengua 
#català #voluntariat 
#estimoelcatalà #rac1 
#lasegonahora #ràdio 
#encatalà

plataformaperlallengua plataformaperlallengua

182 likes 65 likes
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CatInfo Lleida @Cati_Lleida 30 set. 
Plataforma per la Llengua insta la #Paeria a no 
modificar l’ús del català tal com preveu el pacte 
entre C’s I PSC.

Josep Maria Bartomeu @jmbartomeu 10 jul. 
Bartomeu i Òscar Escuder, president de  
@llenguacat, han signat un acord per millorar la 
situació del català al Barça.

ARA Política @ARApolitica 3 set. 
Plataforma per la Llengua @llenguacat només 
confia en  la independència per recuperar la 
“normalitat” del català ara.cat/_54e472c1?s=t

Plataforma per la Llengua només confia en la 
independència per recuperar la “normalitat” del ... 
 
L’entitat presenta un llistat de greuges al català per part de 
l’Estat i demana el vot per a les llistes independentistes el 
27-S 
ara.cat

Joel Joan @JoelJoanJuve 23 oct.  
#Netflix be smart, you’ll make more money if you 
do #NetflixInCatalan Think about it!

Núvol @nuvol_com 11 oct.  
Quins són els reptes a què s’enfronta el món 
#editorial català? I En van parlar a @LaSetmana 
amb @llenguacat ow.ly/TcBnT 

Mar Forcada @mforcadan 9 oct. 
Explicant què és el català a una televisió 
sudcoreana @llenguacat @DemocratesCAT

PlataformaxLlengua ha retuitat @perezesquerdo 
We demand that @Netflix release their contents 
in Catalan / Reclamem els continguts en català! 
http://www.canvia.cat  #NetflixInCatalan

SEPC València ha retuitat @matia_sam  

Xerrada #InformeCat2015: volem el valencià 
llengua vehicular al País Valencià! Gràcies. 
@SEPC_Valencia @llenguacat 
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Opinió

CATALUNYA HA  
VOTAT PER LA LLENGUA

El resultat de les eleccions al Parlament de 2015 
ha estat contundent: Catalunya vota majoritària-
ment per iniciar el camí cap a la independència 
de Catalunya. La majoria silenciosa s’ha pro-
nunciat. Alguns diran: “potser el resultat podia 
haver estat més contundent…” Doncs sí, però la 
democràcia s’imposa i, per tant, cal acceptar la 
veu del poble i treballar en conseqüència.

La Plataforma per la Llengua, que sempre ha 
volgut destacar la seva condició d’organització 
transversal, perquè per defensar el català com a 
llengua comuna ha d’incloure totes les persones 
que viuen a Catalunya, aquesta vegada s’ha 
decantat. L’entitat va demanar als seus socis i 
simpatitzants que optessin per les candidatures 
que defensen clarament el català com a bé 
comú i patrimoni immaterial del país. I aquestes 
candidatures han aconseguit l’objectiu.

I és que hem tingut, tenim, motius fonamentats 
per decidir-nos per aquest suport. Si encara teniu 
algun dubte, us convidem a llegir el document 
Balances lingüístiques entre el català i el castellà 
en les pràctiques institucionals i en els reconei-
xements legals de l’Estat espanyol. 

Mireia Plana i Franch. Membre de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua
Article publicat l’1/10/2015 al blog d’opinió de la Plataforma per la Llengua al diari Ara.

En 133 punts es tracta com el fet de tenir un 
Estat bel·ligerant amb tot allò que no sigui la 
llengua castellana i el sistema cultural, social i 
legal espanyol queda fora de tota consideració i 
respecte.

La llengua castellana és molt poderosa; 
consideren que la parlen uns 470 milions de 
persones. El català és parlat aproximadament 
per 10 milions de persones. De debò algú pot 
pensar que pot representar una amenaça? Mai 
l’Estat espanyol ha considerat com a pròpies 
les altres llengües parlades al seu territori, com 
el gallec, l’eusquera, el bable, l’aragonès…, i 
les ha amagades i menystingudes. Res del que 
hem vist o sentit aquests dies de campanya 
electoral ens ha fet pensar que els nous governs 
espanyols que vinguin canviaran de posició.

Catalunya haurà de ser, vol ser, plurilingüe, 
perquè així ho exigeixen els temps de la 
interconnexió mundial, de la globalització. Però 
això no treu que usem i defensem la nostra 
llengua de comunicació comuna, el català. Segur 
que Europa i la resta de països sí que entendran 
que aquesta és la nostra gran aportació, el nostre 
gran regal, a l’espai de les nacions del món.

VOTAR INDEPENDÈNCIA 
ÉS VOTAR LLENGUA

El català necessita un estat a favor i no un 
a la contra, com ara, i per això assolir la 
independència política és l’única manera 
d’aconseguir la normalitat del català a Catalunya.

Aquesta és la constatació a la qual ha arribat 
la Plataforma per la Llengua després de 22 
anys de treballar pel català i d’anar copsant 
durant tot aquest temps la resposta real dels 
diferents governs espanyols –i d’alguns governs 
autonòmics– als problemes dels ciutadans amb 
relació a la llengua catalana: furibunds atacs a 
la immersió a l’escola a Catalunya, negació de 
la unitat de la llengua, reiterats intents que els 
infants de les Balears i el País Valencià no puguin 
estudiar en català, veto a la possibilitat de fer el 
català oficial a Europa... 

En resum, després d’una àrdua feina de picar 
pedra, l’entitat ha constatat la impossibilitat 
d’un canvi real, la impossibilitat que els diferents 
governs espanyols tractin el català com una 
llengua de primera i, per tant, que considerin els 
catalanoparlants com a ciutadans de primera.

A Espanya els catalanoparlants són ciutadans 
de segona, i el català, tot i ser una llengua viva i 
puixant, no pot desenvolupar-se amb normalitat 
en ple segle XXI en aquest Estat.

Des que va néixer el 1993, la Plataforma 
per la Llengua ha tingut com a únic objectiu 
millorar la situació del català des d’una vessant 
pragmàtica i transversal. En tot aquest temps, 
l’entitat mai s’havia definit sobre quina havia de 
ser l’estructura política dels territoris de parla 
catalana. Ara, però, aquest mateix pragmatisme 
és el que ha portat la Plataforma per la Llengua, 
l’ONG del català, a concloure que només amb 
un estat propi el català pot prosperar i a decidir 
donar suport obertament al procés sobiranista 
que viu actualment el Principat.

Per tant, de cara als propers comicis del 27 
de setembre, la Plataforma per la Llengua ho 
té clar: demanem el vot per a qualsevol de les 
candidatures que aposten obertament, i en un 
termini de temps al més breu possible, per la 
independència de Catalunya! Perquè, ara mateix, 
votar per la independència és també votar per la 
llengua catalana.

Òscar Escuder de la Torre. President de la Plataforma per la Llengua 
Per la seva transcendència, reproduïm el posicionament de la Plataforma per la Llengua amb relació a les 
eleccions de 27 de setembre que va publicar-se en diversos mitjans de comunicació el 30 de juliol de 2015.



Brindem amb  
el Cava per la llengua
El Cava per la llengua és una iniciativa solidària que té 
com a objectiu promoure el català.Els beneficis recaptats 
es destinaran a difondre la situació del català a nivell 
internacional.
És un cava brut reserva amb les varietats de raïm 
macabeu, xarel·lo, parellada i 
chardonnay, amb una criança de 30 
mesos. Amb una aroma fresca i notes 
afruitades és net i equilibrat.
L’etiqueta inclou una reproducció de 
la litografia que l’artista Antoni Tàpies 
va elaborar a benefici de la Plataforma 
per la Llengua, en una mostra més del 
compromís que l’artista va mostrar amb 
la llengua i el país.

Un cava d’art, gastronomia i llengua!
En trobaràs als establiments Bon Preu-Esclat!


