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Editorial

Connectem Ara que ens trobem en el meridià del 2017, podem dir que aquest any segurament serà 
recordat per molts motius. Des de la Plataforma per la Llengua encarem aquest any com el de 
la connexió amb un futur ple d’esperances i oportunitats per a la llengua. 

Un futur en què els drets lingüístics seran respectats, ningú no serà discriminat per parlar en 
català i serà normal que la justícia utilitzi la llengua catalana, per exemple. Volem dibuixar i 
construir un futur en què la llengua catalana tingui el reconeixement i el marc jurídic que li 
correspon. ue no ens gim de justificar a cada moment, ni perdre energies per de ensar
nos de les polèmiques estèrils de torn. Volem poder treballar per una societat cohesionada, 
en què la llengua catalana actuï com un dels instruments i mecanismes centrals. Precisament 
aquest va ser l’eix central de l’acte multitudinari que vam celebrar el 22 d’abril al passeig de 
Lluís Companys de Barcelona. 

Som ambiciosos, ho sabem. Però aquesta és la nostra raó de ser. És gràcies a la feina constant 
que podem assolir «èxits quotidians», que són fonamentals per a poder avançar i construir un 
edifici amb uns onaments s lids. r cies al vostre suport podem treballar per a er realitat 
aquest objectiu! 

En aquest número de La Corbella, que estrena format nou, trobareu reportatges interessants 
molt vinculats als projectes que duem a terme des de l’entitat.

Així, per exemple, hi trobareu un interessant reportatge sobre esport i llengua on us expliquem 
la iniciativa que hem compartit amb el CE Europa, el FC Barcelona, i el RCD Espanyol. També 
hem pogut tenir una interessant trobada amb el director de cinema Ventura Pons. El seu 
darrer projecte d’obrir un cinema a la ciutat de València és clau, no sols per a oferir pel·lícules 
en català o subtitulades en català, sinó també perquè incorpora una nova proposta cultural 
de qualitat a la ciutat.

Aquests projectes positius, però, contrasten amb la 
implacable piconadora legislativa del govern del Partit 
Popular en contra de la llengua catalana. Seguint amb la 
nostra tradició de treball rigorós, us presentem el darrer 
recull actualitzat de les novetats legislatives dels darrers 
mesos. La situació de desigualtat jurídica és crònica, i no 
és gens casual.

Com dèiem al començament, els propers mesos poden 
passar a formar part de la nostra memòria col·lectiva. 
A la Plataforma per la Llengua volem participar 
activament en aquest moment, tal com recollim en 
aquestes pàgines. Fem propostes constructives i 
efectives per a fer avançar la llengua catalana i ens 
impliquem activament amb el conjunt d’entitats i 
moviments socials i polítics que treballen per a fer 
possible el referèndum a Catalunya.

Nosaltres volem 
connectar amb un nou 
futur. Hi connectem?

Connectem
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L’ONG del català, amb el país

La Plataforma per la Llengua no és aliena 
a les transformacions de la societat 
catalana; per això, l’entitat està plenament 
compromesa amb els passos que el país fa 
cap a la sobirania plena. 

L’ONG del català, des del seu naixement l'any 
1993, constata que l’Estat espanyol no té la 
voluntat d’esdevenir un estat plurinacional, 
pluricultural i plurilingüístic que respecti i 
promogui la diversitat. 

L’Estat actual no garanteix els drets 
lingüístics dels catalanoparlants, i la realitat 
legislativa i la pràctica política dels governs 
espanyols fan que el català tingui avui 
dificultats tant en l’àmbit de la justícia 
i l’Administració com arreu on l’Estat té 
capacitat d’intervenir. 

En canvi, la llengua catalana avança i té 
moltes potencialitats allà on l’Estat no 
intervé, com en les noves tecnologies i 
l’entorn 2.0. Aquesta situació es fa evident 
any rere any en el seguit d’estudis legislatius 
que duu a terme l’organització, i també 
en les edicions anuals de l’InformeCAT, 
l’informe que amb 50 dades significatives 
ens serveix per a copsar l’estat del català.   

Així, l’ONG del català entén que és hora que 
la llengua catalana passi de tenir estats 
en contra, com ara, a disposar d’un Estat a 
favor. En el nou Estat, la política lingüística 
serà, per primera vegada en la història, la 
que els ciutadans de Catalunya decideixin, i 
podrà desenvolupar-se en plena democràcia, 
amb sensatesa, i sense imposicions externes. 
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2016El Clauer 
Des del 2012, la Plataforma per la Llengua 
forma part del Clauer, un espai de 
coordinació amb les principals entitats 
sobiranistes per a valorar els passos que es 
van fent en el camí de la transició nacional, 
compartir recursos i sumar esforços en 
campanyes i mobilitzacions. Entre la 
quinzena d’organitzacions que en formen 
part hi ha Òmnium Cultural, l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) i l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI).   

El Pacte Nacional 
Amb l’objectiu d’enfortir els passos de la 
societat catalana cap a l’obtenció d’un 
Estat a favor del català, la Plataforma per la 
Llengua va ser membre fundadora del Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, constituït el juny 
del 2013 i coordinat per l’expresident del 
Parlament Joan Rigol. El Pacte Nacional va 
tenir un paper clau en el desenvolupament 
del procés participatiu del 9-N.

L’ONG del català també és entitat 
fundadora del nou Pacte Nacional pel 
Referèndum, formalitzat el desembre 
del 2016, com a continuació de l’anterior 
i amb la coordinació de l’exalcalde de 
Vilanova i la Geltrú i exdiputat socialista 
Joan Ignasi Elena. El Pacte és l’espai de 
consens a favor del referèndum constituït 
per les institucions, la societat civil, les 
organitzacions empresarials, els sindicats i 
el món local i acadèmic.

El 9-N 
La Plataforma per la Llengua ha estat activa 
en les grans cites que han tingut lloc en 
aquest país. Així, l’ONG del català hi ha 
incidit des dels diversos àmbits: des de les 
manifestacions multitudinàries que han 
omplert les places i els carrers els darrers 
an s, fins a les convocat ries electorals 
del darrer lustre, sempre des d’un punt de 
vista transversal i amb el discurs obert i 
integrador, que caracteritza l’entitat. 

Així, en el procés participatiu del 9-N, la 
Plataforma per la Llengua va demanar el vot 
per l’opció del Sí-Sí: Sí al fet que Catalunya 
esdevingués un nou Estat, i Sí al fet que 
aquest stat os independent, a fi de tenir 
un Estat a favor de la llengua catalana.  

A més, durant la campanya prèvia a la 
consulta, l’actual presidenta del Parlament 
de Catalunya, Carme Forcadell, demanà el 
vot del 9-N en record de Martí Gasull i Roig, 
fundador i ànima de la Plataforma per la 
Llengua, mort el setembre del 2012 
en un accident de muntanya a 
l’Himàlaia.

Les Balances 
lingüístiques del 
27-S 
El setembre del 2015, poc abans de 
les eleccions plebiscitàries del 27-S, la 
Plataforma per la Llengua va presentar un 
document nou, les Balances lingüístiques, 
a mode de llibre blanc sobre el tractament 
que es fa del català en relació amb el que es 
fa del castellà a l’Estat espanyol. 

Així, de manera semblant al ja ben conegut 
concepte de les balances fiscals, l’ N  del 
català apostava per analitzar les pràctiques 
institucionals i els reconeixements legals 
de l’Estat i els comparava amb d’altres 
exemples europeus. El document fou lliurat 
en un acte públic a Junts pel Sí i la CUP, atès 
que ambdues candidatures assumien el 
mandat plebiscitari.

La projecció 
internacional
El 2016, l’ONG del català va enfortir la 
projecció exterior de la llengua catalana. 
L’entitat va accedir a la vicepresidència de 
l’European Language Equality Network 
(ELEN), va incorporar-se a la Xarxa per a 
la Promoció de la Diversitat Lingüística 
a Europa (NPLD, per la seva sigla en 
anglès) i va participar en el Protocol per 
a la Garantia dels Drets Lingüístics, en el 
marc de la capitalitat cultural europea de 
Sant Sebastià. A més, des de la Plataforma 
per la Llengua es va editar un tríptic amb 
informació bàsica per al turisme. 

Connecta’t a la 
nova República
El 22 d’abril del 2017, més de 5.000 persones 
van reivindicar el català com a llengua 
comuna de la nova República. L’acte, 
organitzat per la Plataforma per la Llengua 
al passeig de Lluís Companys de Barcelona, 
juntament amb nombroses entitats 
representants de persones nouvingudes, 
tenia l’objectiu de dibuixar un nou Estat “on 
es respectin els drets lingüístics, on tothom 
tingui les màximes oportunitats, socialment 
cohesionat i on el català sigui la llengua 
comuna , com afirmava el president de 
l’entitat, Òscar Escuder.

Per a Òscar Escuder, ”la llengua és un nexe 
d’unió, i volem potenciar tant com  es pugui 
les llengües d’origen de cadascú. Al nostre 
pa s es parlen més de  llengües, i ai  
és una riquesa cultural impressionant i una 
oportunitat que cap país amb una mica de 
sentit comú no hauria de deixar perdre”.

Durant l’acte es van recollir centenars 
d’adhesions al Manifest del Pacte Nacional 
pel Referèndum, que exigeix solucions 
polítiques als problemes polítics, i la 
celebració d’un referèndum perquè la 
ciutadania decideixi la relació política de 
Catalunya amb l’Estat espanyol a través de 
l’exercici democràtic del vot.
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punt de vista 
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Òscar Escuder
President de la 

Plataforma per la Llengua

S’atansa el dia del referèndum que ens ha de permetre als catalans triar 
democràticament el nostre futur. Volem continuar pertanyent al Reino de España, 
o volem tenir un Estat independent?

Hi ha molts temes que centren el debat: infraestructures, dèficit fiscal, 
ensenyament, serveis socials, etc., i des del meu punt de vista tots apunten en 
la mateixa direcció: un Estat català independent oferirà més oportunitats, més 
possibilitats i més qualitat democràtica als ciutadans.

Però a la Plataforma per la Llengua ens toca parlar de llengua, perquè és el nostre 
àmbit d’actuació, i del que som especialistes. Per tant, què passa amb la llengua?  
Li convé, al català, un Estat independent? Aquí la resposta també és rotunda: Sí! 

En un Estat independent, d’una banda s’haurien acabat les discriminacions 
injustificables envers la llengua i els seus parlants i, de l’altra, podríem decidir 
finalment l’estatut lingüístic del nou Estat, sense interferències ni imposicions 
foranes. 

A més, si tenim present l’experiència d’aquestes darreres dècades i la bona 
convivència lingüística a casa nostra (on, recordem-ho, es parlen més de 300 
llengües!), el fet de tenir un Estat a favor, i no pas en contra, com ara, la llengua 
catalana, de manera progressiva, aconseguirà esdevenir una llengua normal.  
Així, el català podrà disposar dels mateixos usos, drets i proteccions legals que 
tenen totes les altres llengües de dimensions similars en el context dels països 
democràtics d’Europa i de tot el món.

I malgrat que no sigui tot d’implementació immediata, ni per a tot el territori 
lingüístic del català, el nou Estat serà positiu, ja d’entrada, per a la llengua i per a 
tot el territori.

Així, doncs, al català li convé  
un Sí ben rotund en el referèndum!

L’ONG del català, amb el país
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Legislació

Les lleis de Rajoy
Drets lingüístics
Aquesta situació de parcialitat de l’Estat, que ha estat interioritzada 
com a normal per una gran part dels parlants de les llengües 
minoritzades, representa una greu amenaça per a aquestes 
mateixes comunitats. Un exemple d’aquesta actitud es pot copsar 
quan s’analitza el període de govern en funcions de Mariano Rajoy 
durant l’any 2016. 

Per bé que s’espera que un executiu en funcions no desenvolupi 
grans programes ideol gics, l’administració ajo  va augmentar el 
nombre d’imposicions legislatives del castellà en una gran diversitat 
d’àmbits. Així, es constata que a l’Estat espanyol, la primacia del 
castellà ha adquirit la categoria de normalitat tècnica a expenses 
de les llengües pr pies de cada territori, per sobre de concepcions 
ideol giques.

Durant 10 mesos
Durant els deu mesos de govern en funcions, l’Administració 
general de l’ stat va publicar al  fins a  documents que 
estableixen l’obligatorietat del castellà en qüestions tan diferents 
com l’ensenyament, l’etiquetatge, la sol·licitud de beques 
o la documentació esportiva. Divuit d’aquests documents 
obliguendirectament les empreses, sobretot en l’àmbit de la 
documentació i l’etiquetatge. 

Fins a nou Reial decrets imposen el castellà 
en la documentació i la informació que 
han d’acompanyar diferents productes 
i obliguen els diversos actors implicats 
a comprovar que hi sigui. Els productes 
regulats són molt variats, des dels 
recipients a pressió fins als aparells i 
sistemes de protecció del proveïment 
de vehicles o els manuals de les motos 
nàutiques i les embarcacions esportives.  
És també reveladora l’exigència homogènia 
arreu de l’Estat de conèixer el castellà 
per a assolir categories professionals tan 
diverses com taquimecan gra  del sector 
càrnic o traductor de la «Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre». En molts d’aquests 
casos, l’anglès i fins i tot altres llengües són 
també un requeriment, per  mai no o és 
el català.

Encara en el món de l’empresa, és 
simptomàtic el fet que una resolució 
estableixi una llista de denominacions 
vàlides per a comercialitzar els diferents 

L’Estat espanyol és decididament partidari pel que fa a les llengües:  
les diferents sensibilitats de l’Estat comparteixen en tots els àmbits l’ús  

i l'obligatorietat del castellà. Així, hom imagina un Estat homogeni,  
en què les llengües que no són el castellà tenen un paper secundari.

tipus de peix exclusivament en castellà. Si bé la resolució permet a 
les autoritats auton miques d’a egir i denominacions tradicionals, 
que posarien les llengües cooficials  al matei  nivell , el et que 
la llista de l’Estat sigui exclusivament en castellà torna a il·lustrar 
que es tracta d’una estructura que no pensa en el conjunt de les 
llengües de la ciutadania. En aquest sentit també és discriminatori 
que determinades beques només es puguin sol·licitar en llengua 
castellana, atès que aquest fet estableix que l’Administració de 
l’Estat només té el deure d’entendre la llengua d’una part de la 
ciutadania, per  no les d’altres ciutadans. 

També les commemoracions 
i l’esport
També mostren aquesta mateixa concepció lingüística de 
l’Estat decisions aparentment tan banals com encunyar 
monedes commemoratives. Les inscripcions en les monedes de 
col·leccionisme de l’Equip Olímpic Espanyol són «Felipe VI Rey 
de España» a l’anvers, i «Equipo Olímpico Español» al revers, 
en castell  i prou. i  seria impensable en pa sos plurilingües 
avan ats, on les di erents llengües tenen el matei  rang d’oficialitat 
i simbolisme en el pla estatal. També és necessari destacar, en 
el camp simb lic, el cas del onsejo uperior de eportes , 
que va aprovar múltiples normes que imposen invariablement 
el castell  en les fit es dels esportistes en activitats tan diverses 
com l’automobilisme, el tennis, el golf, el bàdminton, la boxa, el 
piragüisme, la motonàutica i els esports per a discapacitats visuals.

Arribats en aquest punt, la pregunta esdevé clara: l’Estat espanyol és  
un Estat que vetlla per la llengua catalana i pels drets lingüístics dels 
catalanoparlants? 

LES XIFRESL3S X1FRES
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Fins a 9 Reial decrets nous  
imposen el castellà.

El BOE publicà 52 
documents que fixen 
l’obligatorietat del castellà.

El 2016, el govern en 
funcions de Rajoy 
continuà la seva política 
lingüística.
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mateixes comunitats. Un exemple d’aquesta actitud es pot copsar 
quan s’analitza el període de govern en funcions de Mariano Rajoy 
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d’àmbits. Així, es constata que a l’Estat espanyol, la primacia del 
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Entrevista Ventura Pons

“Als Texas, 
el cinema 
interessant 
arriba a  
la gent.”
ENTREVISTA

Ventura Pons
per Francesc Marco-Palau 

otografia  lisabet  agre oren
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Com definiries els cinemes Texas que vas reobrir el 2014?
Per a mi, els Texas són uns cinemes per a fer-hi les projeccions que 
agraden a la gent i que no troben en altres espais. Als Texas, s’hi 
projecta un cinema interessant, perquè als que ens agrada el bon 
cinema –cineastes i públic en general– ens sentim orfes en altres 
espais. Parlo d’un cinema que valgui la pena. L’important és que el 
cinema interessant arribi a la gent, com quan érem petits. Per això, 
als Texas fem pel·lícules de reestrena, amb uns sistemes molt més 
àgils que no pas abans, i sempre en versió original subtitulada en 
català (VOSC).

És el projecte que sempre havies somiat?
Sí, és lògic que tots els directors tinguem interès a oferir els productes 
bons a l’espectador, perquè se’ls mereix. El món cinematogràfic ha 
canviat molt: abans distingies les pel·lícules americanes de les grans 
companyies perquè cada segell era distintiu i tenia característiques 
pròpies. Ara, en canvi, totes les pel·lícules són iguals. 

A aquest fet, hem de sumar-hi que els cinemes històrics del centre de 
les ciutats han anat tancant. Això no sols passa aquí, és un fenomen 
comú a tot el món. Per això he volgut que els Texas tinguin les tres B: 
bo, bonic i barat. Tots tres conceptes en una sala fantàstica i amb un 
preu assequible en temps de crisi i de pirateria. 

El debat entre el doblatge i la subtitulació sempre hi és...
El doblatge és contra natura, i a part de França, Itàlia, Alemanya i 
l’Estat espanyol, es fa en molt pocs llocs més. Caldria preguntar-se per 
què. Nosaltres hem de fer-ho com a tot arreu, apostant pels subtítols. 
A Europa és així. Ara bé, si és per als nanos, és una altra qüestió.  
Per als nens petits, estic a favor del doblatge, són coses diferents.  

A les cartelleres dels multicinemes, el català és molt poc comú. 
Per què? 

Caldria preguntar-ho a les multisales. També hem de pensar que hi 
ha molta gent d’aquí que no hi creu. I la premsa també hi té una part 
de responsabilitat. 

La llei del cinema parlava del 50% de 
pel·lícules en català. On queda, aquella llei?
Els resultats són els que són. Els índexs no 
s’han complert perquè hi ha molta gent del 
sector que no compleix aquesta llei. Però 
nosaltres, als Texas, sí! eh? 

Creadors? Distribuïdors? Exhibidors?  
On perdem la llengua catalana?

Una mica a tot arreu; als creadors, els diuen que han de fer-ho com si 
fossin creadors americans o espanyols. Tot és respectable, però molts 
nous creadors catalans s’inspiren en el cinema americà, i els fets, al 
final, són els que són, el cinema en llengua catalana va cada vegada 
més de baixa. Menys als Texas, és clar. Fets, no paraules. 

Ventura Pons (Barcelona, 1945) és director, productor i guionista 
cinematogr fic. a seva traject ria en el món del cinema, amb una trentena 
de pel l cules, el convertei en en un dels directors més prol fics de l’escena 
catalana. Emprenedor amb visió de país, el 2014 va reobrir els cinemes Texas de 
Barcelona, i el 2017 els AlbaTexas de València.

Per contra, hi ha qui diu que al cinema en català li falten temàtiques més 
comercials, com les de Hollywood. Què en pensa?

No, em sembla que no, no hi estic d’acord. Cadascú és responsable del seu. El cinema 
català ha de ser d’històries catalanes, que es poden explicar en anglès si cal, com passa 
en part a la meva nova pel·lícula «Miss Dalí». També es pot fer una comèdia musical 
que passi a Barcelona en una altra llengua, d’acord; però cal inspirar-se en el país. I els 
creadors d’aquí tenim sort perquè podem jugar a primera divisió en tot: en gastronomia, 
en art, en música, etc.

Podem ser optimistes amb els professionals que estudien a les escoles de cinema i 
audiovisuals de Catalunya, pel que fa al cinema en català?

El panorama que es presenta és esfereïdor. Hi ha gent molt 
interessant, és cert, sobretot les dones del sector. En tot cas, 
en els propers anys, el cinema català serà més potent que ara, 
perquè ja serem independents. Amb la independència, el nostre 
cinema serà com el de qualsevol país, com França, Dinamarca o 
com Suècia. 

Com valores l’Acadèmia de Cinema Català?
Bé, jo he estat vicepresident de l’Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográficas de España. El fet que existeixi 
l’Acadèmia de Cinema Català està bé. El 2015 em van lliurar el 
Premi Gaudí d’Honor - Miquel Porter de l’Acadèmia. Els desitjo 
sort i encerts.

Quin ha de ser el paper de la CCMA amb el cinema? 
El paper de qualsevol televisió pública és bàsic per a la indústria cinematogràfica 
del país. En el cas de TV3 caldria revisar que «La gran pel·lícula» dels divendres a 
la nit sempre és americana. De fet, el tronc del cinema europeu existeix gràcies als 
francesos. Ells creuen en el seu cinema. El cinema és la finestra d’un país al món; per 
tant, ensenya’l, mostra’l! El món és molt gran, i per això jo participo molt a escala 
internacional. He estat pertot arreu! Ara, les meves pel·lícules sempre es mostren en 
català, subtitulades en la llengua corresponent, als festivals, a les teles i als cinemes 
d’arreu, tot i que en alguna ocasió també m’han demanat de doblar-les.

Aquest 2017 has obert uns cinemes nous a València, els Albatexas. Què representen?
Volia contribuir a 
enfortir la llengua 
i la cultura al País 
Valencià. Fa molts 
anys de la Batalla 
de València, però 
al llarg de les 
darreres dècades, 
els governs del 
Partit Popular hi 
han fet molt de 
mal. A les Illes 
Balears, en part 
també, però no ha 
estat el mateix. 

Hi ha gent molt interessant, 
és cert, sobretot les dones del 

sector. En tot cas, en els propers 
anys, el cinema català serà més 
potent que ara, perquè ja serem 

independents.
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Entrevista Ventura Pons

En el cas del País Valencià, ara és el moment de la recuperació, i em sento molt 
identificat amb aquesta nova etapa. Així, doncs, vaig pensar d’obrir els Albatexas, que 
són com els cinemes Texas de Barcelona, però a València. El president de les Corts 
Valencianes, Enric Morera, va venir a la inauguració. Alguns diuen que he fet com el rei 
Jaume I [riu], però vaja, de mica en mica s’omple la pica. 

Quina és la teva relació amb el País Valencià?
Amb el País Valencià, hi he tingut relació tota la vida. Recordo 
d’una manera molt especial cada vegada que sortia de l’Estació 
del Nord; era fantàstic! Els valencians són l’alegria! A diferència 
dels catalans, tenen un sentit de l’alegria molt més profunda. 
Mira quantes bandes de música que tenen!

A les teves pel·lícules sempre t’has inspirat en la 
quotidianitat dels nostres carrers. La llengua també hi té 
relació?

Sí, com Woody Allen a «Manhattan». Tens la teva llengua i tens 
el teu paisatge i els teus carrers, és lògic. Una pel·lícula és la 
mirada d’un director; aquí, i a tot arreu. 

La literatura catalana també és una bona font d’inspiració? 
Un llibre és un llibre i una pel·lícula és una pel·lícula, però el 
cert és que he fet de tot: drames, comèdies, documentals, etc. 
Últimament estic fent molts guions originals, però també he fet 
adaptacions, com els contes de Quim Monzó.  

Què trobarem a «Miss Dalí»?
Una tragèdia grega. La història de la germana del Dalí que als 
anys vint era un paradís, i després van estar 40 anys sense fer-se 
ni parlar. Una història amagada és el que interessa. Aquest 2017 
la tindrem a la gran pantalla. 

Literatura.  Shakespeare. 
En català, molta gent. Diria 
l’Espriu i en Joan Oliver, 
que dels dos he estat molt 
amic. Ah! i el doctor Trueta, 
amb el seu The Spirit of 
Catalonia (1941).

Música. Des de Bach fins als 
Beatles, des de la sardana 
fins al flamenc. Lluís 
Llach és brutal i Maria del 
Mar Bonet és la veu de la 
Mediterrània. Tots dos són 
la banda sonora de la meva 
vida, i han estat la banda 
sonora de pel·lícules meves.  

Paisatge. El pare, d’Arenys, 
la mare, de la Segarra. Per a 
mi, Barcelona i Cadaqués. 

Gastronomia. Botifarra amb 
seques, cargols, un suquet. 
La cuina de la terra i els 
vins de la terra: peix fresc 
poc cuit a la planxa o l’arròs 
caldós. M’agrada cuinar!

Tres adjectius que 
el defineixin. Lliure, 
independent i de la terra. 

Volia contribuir a enfortir la 
llengua i la cultura al País Valencià. Fa molts 
anys de la Batalla de València, però al llarg 
de les darreres dècades, els governs del Partit 

Popular hi han fet molt de mal. 
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Marc Biosca
Arrelament i cohesió social

 EL
 M

Ó
N DE L’ESPO

RT,  

LINGÜÍSTICAMENT
ESTRATÈGIC

A ningú no se li escapa la importància de l’esport en la nostra societat 
actual. No solament per la idolatria que desperten els jugadors dels grans 

clubs, sinó també per la quantitat ingent de joves que el practiquen als 
nostres pobles i ciutats, ja sigui de manera federada o amateur.

Aconseguir que puguin desenvolupar les activitats esportives en  
llengua catalana, és una aposta cabdal per a la Plataforma per la Llengua.  

I això és tan senzill i alhora complicat com fer que els contextos vivencials 
en què aquestes activitats es duen a terme es vehiculin en català.  
Per a facilitar-ho, cal conscienciar, però també apoderar, tots els 

professionals que hi prenen part, principalment els responsables dels clubs, 
i òbviament, els entrenadors. Amb aquests darrers, cal treballar la gestió 
dels usos lingüístics tant en el tracte individual com en la conducció de 

grups, a fi que siguin conscients de la importància i els valors associats al 
fet d’utilitzar la llengua catalana en cada situació de comunicació.

Aquesta transformació d’hàbits, és el primer pas per a vertebrar una 
gestió lingüística en què la llengua catalana sigui el pal de paller; que és, 

de fet, allò que desitgem.

actual. No solament per la idolatria que desperten els jugadors dels grans 

llengua catalana
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CE Europa, 
compromís i futur

Seguint amb les mateixes premisses, 
enguany hem proposat elaborar un Pla de 
formació i apoderament en tècniques de 
gestió lingüística al CE Europa. Aquest club 
gracienc centenari és conegut per tenir una 
de les escoles de futbol més reconegudes 
del país. Engloba aproximadament un miler 
de nois i noies que, de manera federada o 
amateur, s’entrenen durant la setmana i 
disputen partits durant el cap de setmana. 
Tampoc no és gens menyspreable la 
quantitat de tècnics i entrenadors que hi 
participen: un total de 120 professionals.  
El Pla consta de diverses fases de treball 
amb un objectiu clar: que quan s’adrecin 
als joves, tots acabin vehiculant les tasques 
preferentment en llengua catalana. 

Més concretament, hem organitzat cinc 
sessions de treball. Les dues primeres han 
estat de re e ió, i lligades a la idea que ells, 
els entrenadors, són uns referents per a 
aquests joves, també lingü sticament. i  
ens ha dut a crear dinàmiques en què hem 
posat exemples de jugadors i entrenadors 
de renom, que un cop establerts a casa 
nostra, han adoptat el català; i a la inversa, 
jugadors i entrenadors catalans que han 
adoptat la llengua del país d’acollida quan 
han anat a l’estranger. Aquestes dues 
sessions an finalitzat amb el comprom s 
de fer un pas més per a eixamplar l’ús del 
català, i hem dedicat les dues sessions 
següents a acompanyar-los al camp 
d’entrenament per a motivar-los.  

És a dir, hem fet el que podríem anomenar 
un «coaching» lingüístic: observar les 
actituds que podríem millorar, i incidir-hi 
amb recomanacions. l cap i a la fi, es 
tractava de fer-los visibleque no hi ha cap 
motiu per a abandonar el català en un 
entorn com en el que hem estat treballant. 
Dit d’una altra manera, tots els jugadors 
del CE Europa entenen perfectament el 
català i el saben parlar, al marge de quin 
en sigui l'origen o el de la família. Per tant, 
aquest projecte ens ha demostrat una 
vegada més que –fent un símil futbolístic–, 
la pilota continua sent al camp dels 
catalanoparlants. Si els que el sabem 
parlar, el parlem amb naturalitat, afavorim 
que molts més s’ i sumin. Per a finalitzar, 
la cinquena sessió ha servit per a fer un 
retorn d’aquest «coaching» als entrenadors 
i motivar-los amb vista a adquirir un 
compromís de present i futur més gran 
d'emprar la llengua, tot apuntant els 
beneficis que ai  comporta per als joves.   

l projecte, per , no a acabat aqu . 
Un aspecte que fa temps que ens 
preocupa i mirem d’intensificar són les 
eines d'ancoratge; és a dir, ens volem 
assegurar que els paràmetres de treball 
que hem aportat continuïn sent vigents 
un cop finalitzem els projectes en els que 
participem, i que l’entitat receptora continuï 
vetllant perquè s’implementin al CE Europa, 

hem dissenyat tres materials per a assolir 
aquest objectiu. El primer, va adreçat als 
entrenadors, pensant en els que ja hi són, 
per  també en les incorporacions noves.  
Un segon material, adreçat a les famílies 
dels jugadors, que emfatitza que el Club 
treballa per a promoure la cohesió social i 
la inclusió lingüística. I un tercer material, 
adreçat als jugadors, que conté un glossari 
de paraules vinculades al món del futbol, 
i que hem reforçat amb el lliurament d’un 
portabotes per a cada jugador, amb l’escut 

del Club, el logotip de la Plataforma per la 
lengua i l’esl gan del projecte  scapulats, 

fem equip en català! Per cert, aquesta 
llegenda és present a l’estadi del Nou 
Sardenya, en quatre tanques publicitàries.

n definitiva, estem molt satis ets de com 
s’ha desenvolupat el projecte i ja estem fent 
gestions per a treballar en un altre club de 
la ciutat de Barcelona per a la temporada 
2017-2018.       

L’ariet és com anomenem  
el davanter centre, aquell que 
acostuma a marcar sempre  
els gols.  

Burxar és xutar amb la punta 
del peu, perquè la pilota surti 
ben dirigida i a tota velocitat.

A boca de canó és quan 
rematem des de molt a prop de 
la porteria.

Escombrar és l’acció de 
pispar la pilota, llençant-se a 
terra i sense fer falta.

Empenya és la part superior 
del peu, i n’utilitzem l’interior o 
l’exterior per a conduir i xutar.

La canyellera és la peça 
protectora que cobreix la 
part anterior de la cama 
compresa entre el turmell i el 
començament del genoll per a 
evitar lesions.

Un cop d’esperó és l’acció 
i l’efecte de colpejar la pilota 
enrere amb el taló de la bota.

La tisora és el xut de volea en 
què colpegem la pilota amb un 
moviment alternatiu de cames 
en l’aire.

La traveta és l’acció de fer 
caure un adversari tot posant-li 
una cama creuada amb l’altra.

Es tractava de fer-los visible que no hi 
ha cap motiu per a abandonar el català 
en l’entorn esportiu
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Inicis i  
horitzons nous:  
FC Barcelona  
i RCD Espanyol

Tota aquesta feina que hem desenvolupat i 
continuarem desenvolupant en el món del 
futbol, agafa el relleu de projectes anteriors. 
Deveu recordar que ara fa quatre anys 
vam iniciar un treball amb el FC Barcelona, 
concretament amb la seva Fundació. 
La iniciativa, que tenia per objectiu 
incardinar la llengua catalana i el seu ús 
en els projectes que duen a terme, ens va 
dur a implicar-nos en el programa XICS 
i, posteriorment, en el programa Futbol.
net. D’aquesta experiència, en va sorgir la 
guia Amb el català, xuta i goool!, que a la 
pràctica ha servit perquè els tècnics que 
els han implementat tinguessin recursos i 
pautes per a dur a terme les tasques en la 
nostra llengua. A més a més, durant una 
temporada vam poder treballar a La Masia, 
organitzar tallers amb els jugadors residents 
i oferir formació en sensibilització lingüística 
als professionals que la gestionen i també a 

un nombre considerable dels tècnics de les 
categories inferiors del FCB. 

En una línia semblant hem acordat 
recentment amb el RCD Espanyol 
desenvolupar un projecte anàleg al que 
es portà a terme aquest primer semestre 
de l’any amb el CEE Europa. El conveni 
de col·laboració entre les dues entitats se 
signarà d’aquí a unes setmanes. En aquest 
cas els tallers, lingüístics s’impartiran a 

una setantena d’entrenadors i ajudants del 
futbol base, l'escola de futbol i els equips 
femenins, i s’iniciaran al mes de setembre.

D'altra banda, més recentment ja s'ha dut 
a terme una tasca en tots dos clubs perquè 
es responsabilitzin a incloure la llengua 
catalana en els materials de marxandatge. 
És a dir, a corresponsabilitzar-los del fet 
que els productes amb llicència del club 
es comercialitzen etiquetats, com a mínim, 
en català. Tots dos clubs tenen una gran 
implantació del català en l’etiquetatge 
dels productes no esportius, per  encara 
tenen pendent que ho facin les grans 
firmes patrocinadores que equipen els 
clubs esportivament (Nike i Joma); en 
aquest sentit, treballem per a augmentar 
la presència del català en l’oferta de 
productes de la resta de patrocinadors de 
les dues entitats.

Durant una temporada vam poder treballar a 
La Masia, organitzar tallers amb els jugadors 
residents i oferir formació en sensibilització 
lingüística als professionals que la gestionen 
i també a un nombre considerable dels 
tècnics de les categories inferiors del FCB.
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El restaurant Terra d’Escudella 
(Sants, Barcelona)  és l’establiment 
amb més valoracions positives
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Entitat

Des del 15 de març, milers d’usuaris utilitzen 
l’aplicació per a m bils amb l’objectiu de 
valorar i explicar les seves experiències lin-
güístiques. Tanmateix, són molt nombrosos 
els usuaris que la fan servir quan marxen de 
vacances, d’escapada el cap de setmana o 
quan es desplacen per motius laborals. En 
aquests moments, de les 33.000 descàrre-
gues de la CatalApp, 20.000 corresponen a 
dispositius Android, i 13.000 a iOS.

CatalApp geolocalitza un milió i mig 
d’establiments, concretament els que té 
indexats el cercador Google Maps. Per tant, 
les empreses que hi vulguin aparèixer han 
de fer-se visibles a la xarxa. L’objectiu de 
l’aplicació és doble: d’una banda, ajudar 
el client en la recerca d’establiments que 
fan un ús responsable de la nostra llengua; 
i d’una altra, incentivar els propietaris a 
millorar l’atenció al client.

Ben aviat donarem a conèixer les primeres 
dades. Quin és el municipi amb més 
valoracions? I l’establiment més ben 
valorat? Hi ha usuaris arreu del territori? 
Són preguntes que respondrem en el 
primer informe de la CatalApp. A més, 
també incorporarà un formulari de queixes 
i suggeriments. La Plataforma per la 
Llengua treballa en la recerca de solucions 
per a ajudar els establiments en matèria 
lingüística. Un equip de l’entitat fa un 
seguiment de l’aplicació per tal de posar en 
marxa una campanya amb els establiments 
que més ho necessitin.

Què dius, 
t’hi sumes? 
Descarrega la 
CatalApp i viu 
100% en català! 

Jordi Tortajada / Enric Sendra
Comunicació
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7.000

LES XIFRES

8.000

33.000

24.000
Més de 7.000 valoracions  
a la ciutat de Barcelona.

8.000 usuaris habituals.

33.000 descàrregues  
de la CatalApp.
20.000 per a Android.
13.000 per a IOs.

Més de 24.000 
establiments valorats.

L3S X1FRES

Viure 100%  
en català és més 
senzill gràcies  
a la CatalApp!

Conèixer i valorar l’ús de la llengua catalana que fan els 
establiments comercials d’arreu del domini lingüístic ja 
és possible amb la CatalApp. L’aplicació mòbil impulsada 
per la Plataforma per la Llengua ha superat les 33.000 
descàrregues en tres mesos de funcionament, fet 
que demostra l’interès que ha suscitat aquesta eina 
i la necessitat que genera. Es tracta d’un èxit sense 
precedents que demostra l’interès dels catalanoparlants 
per defensar la llengua en tots els àmbits de la societat.

Registra’t 
i valora  
de l’1 al 5 l’atenció 
oral, escrita i virtual. 

3

Busca al mapa  
l’establiment sobre 
el qual vols opinar.

2Descarrega’t 
l’aplicació 1
al telèfon.

4 Comparteix 
la teva valoració  
a les xarxes i dona
a conèixer la CatalApp.

Des del 15 de març, milers d’usuaris utilitzen Des del 15 de març, milers d’usuaris utilitzen 
l’aplicació per a m bils amb l’objectiu de l’aplicació per a m bils amb l’objectiu de 
valorar i explicar les seves experiències linvalorar i explicar les seves experiències lin
güístiques. Tanmateix, són molt nombrosos güístiques. Tanmateix, són molt nombrosos 
els usuaris que la fan servir quan marxen de els usuaris que la fan servir quan marxen de 
vacances, d’escapada el cap de setmana o vacances, d’escapada el cap de setmana o 
quan es desplacen per motius laborals. En quan es desplacen per motius laborals. En 
aquests moments, de les 33.000 descàrreaquests moments, de les 33.000 descàrre
gues de la CatalApp, 20.000 corresponen a gues de la CatalApp, 20.000 corresponen a 
dispositius Android, i 13.000 a iOS.dispositius Android, i 13.000 a iOS.

CatalAppCatalApp geolocalitza un milió i mig  geolocalitza un milió i mig 
d’establiments, concretament els que té d’establiments, concretament els que té 
indexats el cercador Google Maps. Per tant, indexats el cercador Google Maps. Per tant, 
les empreses que hi vulguin aparèixer han les empreses que hi vulguin aparèixer han 
de fer-se visibles a la xarxa. L’objectiu de de fer-se visibles a la xarxa. L’objectiu de 
l’aplicació és doble: d’una banda, ajudar l’aplicació és doble: d’una banda, ajudar 
el client en la recerca d’establiments que el client en la recerca d’establiments que 
fan un ús responsable de la nostra llengua; fan un ús responsable de la nostra llengua; 
i d’una altra, incentivar els propietaris a i d’una altra, incentivar els propietaris a 
millorar l’atenció al client.millorar l’atenció al client.

Ben aviat donarem a conèixer les primeres Ben aviat donarem a conèixer les primeres 
dades. Quin és el municipi amb més dades. Quin és el municipi amb més 
valoracions? I l’establiment més ben valoracions? I l’establiment més ben 
valorat? Hi ha usuaris arreu del territori? valorat? Hi ha usuaris arreu del territori? 
Són preguntes que respondrem en el Són preguntes que respondrem en el 
primer informe de la primer informe de la 
també incorporarà un formulari de queixes també incorporarà un formulari de queixes 
i suggeriments. La Plataforma per la i suggeriments. La Plataforma per la 
Llengua treballa en la recerca de solucions Llengua treballa en la recerca de solucions 
per a ajudar els establiments en matèria per a ajudar els establiments en matèria 
lingüística. Un equip de l’entitat fa un lingüística. Un equip de l’entitat fa un 
seguiment de l’aplicació per tal de posar en seguiment de l’aplicació per tal de posar en 
marxa una campanya amb els establiments marxa una campanya amb els establiments 
que més ho necessitin.que més ho necessitin.



Els cinc 
signes

La paraula sikh vol dir 
‘deixeble, alumne, sempre 

disposat a aprendre’. 

El sikhisme va néixer a la regió 
del Panjab, en l’anomenada 

«regió dels cinc rius», que 
s’estén pel nord-oest de l’Índia, 
i va ser fundat per Guru Nanak 

Dev Ji.

Els sikhs són vegetarians, no 
mengen carn ni peix ni ous, 

perquè creuen que matar un 
animal i matar una persona 

equival a la mateixa violència. 

Tampoc no es tallen els cabells 
perquè entenen que aquest fet 

va en contra de la natura. 
Rebutgen el sistema de castes
i creuen en la igualtat detotes 

les persones.

Els cinc signes de la fe sikh, i per tant, dels 
membres que pertanyen a la khalsa, es 
coneixen per les cinc k: 

Actualment, la comunitat 
sikh està formada per:

Segons la comunitat sikh de Catalunya, el català és una clau que obre 
totes les portes. A través del català han pogut donar a conèixer el món 
del Sikhisme. El portaveu de la comunitat sempre anima els sikhs a 
aprendre català. Aquesta és la seva recomanació: “Per al que sigui, 
aprèn a parlar català. Això ho és tot, t’obrirà totes les portes. Si et vols 
sentir estimat a Catalunya, és el millor que pots fer.” 

Paraules similars
El panjabi és una llengua 
indoària, i el català una 
llengua romànica 
(derivada del llatí). 
Ambdues pertanyen 
a la gran família de les 
llengües indoeuropees, 
per això avui dia trobem 
paraules en panjabi i en 
català que presenten 
similituds, com ara:

Camisa/Kamiiz
Doctor/Daaktar

Cafè/Kaafi
Deu/Das

Català i panjabi

1992La primera gurudwara a Catalunya. 
La raó principal de l’existència d’una 
gurudwara no és el culte en si, sinó el 
fet de ser el lloc on es guarda el Guru 
Granth Sahib, que és el llibre sagrat 
dels sikhs. 

2017Actualment, arreu dels 
Països Catalans trobem 
12 gurudwares.

La comunitat sikh se sent molt 
identificada amb Catalunya, perquè tot i 
que Catalunya i el Panjab són dos 
territoris que es troben en indrets 
diferents i els separa una distància ben 
llarga, troben moltes similituds.

A Catalunya

Les característiques 
comunes fonamentals

1 El paper tan rellevant que ambdós 
territoris tenen dins 
l’estructura estatal, 
ja que són un dels 
territoris més 
rics de l'Índia.

2 D’altra banda, els 
sikhs, igual que els 
catalans, també tenen 
unes tradicions i una cultura
pròpies, a més d'una
llengua pròpia, el panjabi.

sikh està formada per:

27 MILIONS
de seguidors arreu del món

12.000
viuen a Catalunya

Kesh
Cabells 
llargs 
sense 
tallar.

Kara
Un braçalet 
metàl·lic.

Khanga
Una petita pinta de fusta 
per a recollir-se els cabells.

Kirpan
En els seus orígens era 
una espasa cerimonial, 
però actualment no és 
més que una petita daga. 

Kachera
Roba interior 
de cotó.

28 29292929

Exemples d'arrelament 
La comunitat sikh
Eulàlia Buch
Arrelament i cohesió social

La Plataforma per la 
Llengua treballa de costat 
amb la comunitat sikh 
L’any 2014 es va publicar 
una edició de 2.000 
exemplars del llibret  
Gi Aya Nu al català.   
Al llarg del 2015 es van fer 
quatre presentacions pel 
territori: una presentació 
pública a la gurudwara 
del Raval, una a la Festa 
Baisakhi (festa del baptisme 
sikh) celebrada a Badalona, 
una altra a la Festa Baisakhi 
d’Olot, i una darrera al 
Gurdwara Guru Teg 
Bahdur Sahib de Vic. 
Gràcies a la bona 
rebuda de la 
publicació, al 
setembre 
de 
2016 se’n va editar 
una segona edició 
actualitzada de 2.000 
exemplars més. 

Al febrer de 2017 la 
comunitat sikh de Catalunya 
va ser guanyadora, per 
votació popular, del IV 
Premi Martí Gasull i 
Roig. El guardó reconeix 
la traject ria i les accions 
que els sikhs han fet en la 
defensa i la promoció de la 
llengua catalana. 

El maig de 2017 es presenta 
el llibre Els de cinc rius a 
Catalunya escrit pel 
Gagandeep Singh 
i editat per la 
Plataforma per 
la Llengua, 
una guia 
útil entorn del procés 
d’arrelament  
de la comunitat.

Baisakhi (festa del baptisme Baisakhi (festa del baptisme Baisakhi (festa del baptisme 
sikh) celebrada a Badalona, sikh) celebrada a Badalona, sikh) celebrada a Badalona, sikh) celebrada a Badalona, 
una altra a la Festa Baisakhi una altra a la Festa Baisakhi una altra a la Festa Baisakhi 

Baisakhi (festa del baptisme Baisakhi (festa del baptisme Baisakhi (festa del baptisme 

El maig de 2017 es presenta El maig de 2017 es presenta El maig de 2017 es presenta El maig de 2017 es presenta 

Segons la comunitat sikh de Catalunya, el català és una clau que obre 
totes les portes. A través del català han pogut donar a conèixer el món 
del Sikhisme. El portaveu de la comunitat sempre anima els sikhs a 
aprendre català. Aquesta és la seva recomanació: “Per al que sigui, 
aprèn a parlar català. Això ho és tot, t’obrirà totes les portes. Si et vols 
sentir estimat a Catalunya, és el millor que pots fer.” 

Paraules similars
El panjabi és una llengua 
indoària, i el català una 
llengua romànica 
(derivada del llatí). 
Ambdues pertanyen 
a la gran família de les 
llengües indoeuropees, 
per això avui dia trobem 
paraules en panjabi i en 
català que presenten 
similituds, com ara:

Català i panjabi

La comunitat sikh se sent molt 
identificada amb Catalunya, perquè tot i 
que Catalunya i el Panjab són dos 
territoris que es troben en indrets 
diferents i els separa una distància ben 
llarga, troben moltes similituds.

A Catalunya

Les característiques 
comunes fonamentals

1 El paper tan rellevant que ambdós 
territoris tenen dins 
l’estructura estatal, 
ja que són un dels 
territoris més 
rics de l'Índia.

2 D’altra banda, els 
sikhs, igual que els 
catalans, també tenen 
unes tradicions i una cultura
pròpies, a més d'una
llengua pròpia, el panjabi.



La nova degana de l’ICAB, Maria Eugènia Gay, 
signa el seu compromís amb el català, amb  
Neus Mestres, directora de l’ONG del català.

El president de la Plataforma per la 
Llengua, Òscar Escuder, presenta la 

nova campanya per la justícia en català.
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Entitat 

Les 50 dades  
del 2017
Ja podeu accedir a l’InformeCAT 2017, 
l’informe anual de la Plataforma 
per la Llengua, on trobareu 
les 50 dades de llengua 
més destacades que ens 
permeten copsar la 
situació actual del 
català.

Els candidats a liderar  
l’ICAB es comprometen 

amb el català
El 28 de juny van tenir lloc les eleccions per a escollir el nou equip 

que durant els propers anys dirigirà l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona (ICAB). Des de l’ONG del català, ens vam posar en contacte 

amb les diferents candidatures per tal que es comprometessin a 
millorar l’ús de la llengua catalana en la justícia. El resultat va ser molt 

positiu. Ara caldrà fer el seguiment dels punts dels que constava el 
document de la Plataforma per la Llengua.

Internacionalitzem la llengua
Hem editat i distribuït una eina nova per a projectar el català a l’exterior, The Catalan 

Language. La guia, sintètica i en anglès, presenta algunes de les dades més rellevants 
sobre la llengua pel que a a les dimensions, la vitalitat, el pes demogr fic, la or a 

d’atracció o la representativitat legal i simb lica. ’objectiu és que sigui un 
instrument útil per a explicar-nos al món.

La Plataforma per la Llengua reclama més 
presència del català en la justícia. Així, 
amb la campanya «la Justícia, en català!», 
l’entitat vol sensibilitzar la població de la 
situació que pateix la nostra llengua davant 
el poder judicial. Per ai , a  
www.justiciaencatala.cat s’exposen tres 
vídeos amb testimonis de persones que 
han patit alguna vulneració dels seus drets 
lingüístics. 

D’altra banda, la ciutadania, i 
en especial els professionals 
de la justícia, hi poden trobar 
informació rellevant, com 
els drets lingüístics davant la 

justícia, o saber com actuar si pateixen 
un cas de discriminació, a banda d’un 
grapat d’enllaços d’ajuda per a saber-ne 
més. Aquesta campanya té el suport del 
Consell de l’Advocacia de Catalunya, del 
Departament de Justícia i de l’Associació de 
Juristes per la Llengua.

A més, a través del web, els usuaris que ho 
desitgin poden al Consell General del Poder 
Judicial una simulació de sentència sobre 
els usos lingü stics d aquest rgan. es 
de l’ N  del catal  es confia que l’ rgan 
judicial rebi milers de correus, ja que en 
constata la nul·la voluntat d’admetre aquest 
problema i posar-hi remei.

financem projectes, financem país

la plataforma catalana de micromecenatgewww.totsuma.cat
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El català, una qüestió  
de justícia

El nou rector de la UPF, Jaume Casals, signa el 
compromís universitari amb Mar Forcada, de la 

Plataforma per la Llengua.

La Plataforma per la Llengua ha traslladat a les eleccions a rector 
de la Universitat Pompeu Fabra la importància de l’ús del català 
en el món universitari. Després de reunir-se amb la 

membre de l’Executiva de l’ONG 
del català, Mar Forcada, els 

dos candidats a rector, 
Josep-Eladi Baños i Jaume 

Casals, van signar un 
document a favor de 
millorar l’ús del català a 
la UPF.

Per a fer-ho, es comprometien a desenvolupar un Reglament 
d’usos lingüístics propi, a incloure clàusules en la contractació 
que incloguin les empreses que empren normalment el català en 
la retolació i l’etiquetatge de productes i serveis, i a desenvolupar 
les actuacions judicials i administratives en la llengua pr pia, 
tal com reclamem des del web de la campanya «Tinc els meus 
drets». La campanya s’ha elaborat conjuntament amb els 
sindicats de treballadors i les associacions d’estudiants. 

Incidim en les eleccions a rector de la UPF
Llengua, Òscar Escuder, presenta la 

nova campanya per la justícia en català.

www.totsuma.cat
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La IV edició dels Premis Martí Gasull i Roig va ser, de nou, una 
bona ocasió per a recordar la figura del fundador i ànima de 
l’ONG del català, i per a premiar els qui contribueixen a poder 
viure plenament en català. 

Les xifres de participació van ser excepcionals: el jurat dels 
Premis va haver d’escollir tres finalistes d’entre les més de 370 
candidatures presentades. En una segona fase, més de 8.200 
persones van participar en les votacions per a triar quin dels 
tres finalistes volien que s’endugués l’escultura ideada pel joier 
Joaquim Capdevila. 

Enguany, a més del Premi Martí Gasull i Roig de votació 
popular, la Plataforma per la Llengua també havia establert un 
Premi Especial del Jurat a la trajectòria.

Uns premis  
al compromís  
i la voluntat 
Francesc Marco Palau 
Secretari del Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig

Albert Jané i la 
comunitat sikh
En aquesta edició, Albert Jané va rebre 
el Premi Especial del Jurat per la seva 
llarga traject ria de fidelitat a la llengua 
catalana, pel seu paper en la construcció 
d’un imaginari col·lectiu infantil en 
llengua catalana, i per la seva contribució 
acadèmica com a gramàtic al Termcat i 
a l’IEC, del qual forma part. Albert Jané 
(Barcelona, 1930) ha centrat la seva vida 
en l’estudi i l’ensenyament de la llengua 
catalana, fet que l’ha convertit en un 
referent.

Així mateix, la comunitat sikh de Catalunya, 
amb el seu portaveu Gagandeep Singh al 
capdavant, ha estat, per votació popular, la 
guanyadora de la IV edició dels Premis Martí 
Gasull i Roig, pel seu esforç d’integració 
en la societat catalana a través de 
l’aprenentatge de la llengua. 

Durant l’acte també es va fer un 
reconeixement a la gran tasca que duen 
a terme diàriament a favor de la llengua 
catalana els altres dos finalistes  a 
Bressola, amb la seva xarxa d’escoles de 
la atalun a del Nord  i o catal , per la 
seva contribució a normalitzar el català 
en les tecnologies de la informació i de la 
comunicació.

La nit de l’ONG  
del català
El dia 27 de febrer a les 7 del vespre se 
celebrà l’acte de lliurament dels Premis. 
El Teatre Poliorama fou en aquesta ocasió 
l’escenari escollit per a una gala que 
presentà la popular actriu de Merlí Elisabet 
Casanovas, i que gaudí de les actuacions 
musicals del projecte Càntut de Carles 
Belda i Carles Sanjosé.

El suport institucional i de la societat civil, 
no hi va faltar. Així, van ser-hi presents el 
president de la Generalitat de Catalunya, 
Carles Puigdemont, la presidenta del 

Parlament català, 
Carme Forcadell, i 
també la Diputació 
de Barcelona, 
patrocinadora de 
l’acte, en la figura 
de Jaume Ciurana. 
També hi foren 
presents nombrosos 
representants del 
teixit associatiu, i 
socis i amics de la 
Plataforma per la 
Llengua. 

El jurat
El jurat d’aquesta quarta edició estava 
presidit per Òscar Escuder, president també 
de l’ONG del català, i en continuaven 
formant part la presidenta del Parlament 
de Catalunya, Carme Forcadell, l’escriptor 
Jaume Cabré, la productora Isona 
Passola, l’editora osa errano i el fil leg i 
historiador Jordi Manent. A més, enguany 
s’hi havien incorporat els periodistes Xevi 
Xirgo, director d’El Punt Avui, i Joan Maria 
Pou, narrador de les retransmissions del 
Barça a RAC1.

700

LES XIFRES

8.200
370

27/02
Més de 700 persones 
omplen el Teatre 
Poliorama.

Més de 8.200 votants trien 
el guanyador.

370 candidatures 
presentades.

El 27 de febrer va tenir lloc 
la gala de lliurament dels 
Premis.

L3S X1FRES
Albert Jané i la 
comunitat sikh
En aquesta edició, Albert Jané va rebre 
el Premi Especial del Jurat per la seva 
llarga traject ria de fidelitat a la llengua 
catalana, pel seu paper en la construcció 
d’un imaginari col·lectiu infantil en 
llengua catalana, i per la seva contribució 
acadèmica com a gramàtic al Termcat i 
a l’IEC, del qual forma part. Albert Jané 
(Barcelona, 1930) ha centrat la seva vida 
en l’estudi i l’ensenyament de la llengua 
catalana, fet que l’ha convertit en un 
referent.

Així mateix, la comunitat sikh de Catalunya, 
amb el seu portaveu Gagandeep Singh al 
capdavant, ha estat, per votació popular, la 
guanyadora de la IV edició dels Premis Martí 
Gasull i Roig, pel seu esforç d’integració 
en la societat catalana a través de 
l’aprenentatge de la llengua. 

Durant l’acte també es va fer un 
reconeixement a la gran tasca que duen 
a terme diàriament a favor de la llengua 
catalana els altres dos finalistes  a 
Bressola, amb la seva xarxa d’escoles de 
la atalun a del Nord  i o catal , per la 
seva contribució a normalitzar el català 
en les tecnologies de la informació i de la 
comunicació.



900 
persones  

a l'acte

 43 
escoles

 66 jocs 
originals
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Les escoles juguen 
en català amb  
el Concurs Tísner 

Per tercer any 
consecutiu, la 
Plataforma per la 
Llengua ha organitzat 
el Concurs Tísner de 
Creació de Jocs de 
Català. El concurs 
s’adreça als alumnes 
de 5è i 6è de primària 
de totes les escoles de 
Catalunya i la Franja 
de Ponent i té com a 
objectiu que alumnes, 
mestres i escoles 
descobreixin la faceta 
lúdica i creativa de la 
llengua catalana.

El 14 de maig, a l’Estació 
del Nord de Barcelona, 
va tenir lloc l’acte de 
lliurament dels tres 
guanyadors i quatre 
accèssits del concurs, 
conduït per l’actor Toni 
Albà i amb centenars 
d’alumnes i professors 
de centres educatius. 
Enguany, les escoles 
van presentar fins a 66 
jocs originals ideats per 
la mainada. 

900 
persones 

a l'acte

900 
persones 

900 
persones 

900 
persones 

900 
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a l'acte
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a l'actea l'acte
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Commemorem el 
Tractat dels Pirineus.

PUIGCERDÀ
Fem seguiment 
de les polítiques 
lingüístiques de la 
Paeria.

LLEIDA

Denunciem actituds 
bel·ligerants amb el 
valencià a la justícia.

ALACANT

Expliquem el paper 
del teixit associatiu 
en el Pacte Nacional 
pel Referèndum.

VILA-RODONA

Donem suport als ciutadans que 
pateixen discriminacions lingüístiques.

BENIDORM

 Presentem Amb el català, fem pinya!
 per a promoure la cohesió social.

PLATJA D’ARO
Fem activitats a peu de carrer per a  
arribar a tota la ciutadania.

CALELLA

Participem en la fase preliminar per 
a la constitució de la Consulta Cívica 
per les Polítiques Lingüístiques pel 
Català de l’Alguer.

L’ALGUER

Organitzem 
tallers de 
doblatge a les 
escoles per a 
promoure l’ús 
del català entre 
els joves.

ARENYS

Després de l’experiència a Ciutat 
Meridiana (Barcelona), aquest 2017 
fem un Pla d’Actuació Lingüística 
Integral a Sabadell.
Potenciem les pel·lícules en català al 
Festival de Cinema de Terror.

SABADELL

ESPARREGUERA Quart concurs Lletra a Lletra als instituts 
per lletrejar correctament en català. 

Denunciem amb èxit la vulneració  
dels drets lingüístics dels pacients  
d’un centre de salut.

CASTELLÓ DE LA RIBERA

BARCELONA Ens reunim amb l’alcaldessa Ada Colau. 

SANT ANDREU 
DE LA BARCA

Molta participació al 2n Dictat Català, 
amb fragments de textos de Ramon 
Llull.

CANET DE MAR
Projectem cinema infantil 
en català per a fomentar les 
pel·lícules en la nostra llengua.



ENSENYAMENT PRIMARI

ESO

Nivell de 
plurilingüisme 

avançat
Anglès 23,4%
Català 50,5%

Castellà 26,2%

Nivell de 
plurilingüisme 

avançat
Anglès 24,3%
Català 56,9%

Castellà 17,0%
2a llengua 

estrangera 1,8%

ESCOLLIT EN EL

54%
DELS CENTRES
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Territori

Després d’anys de governs del Partit Popular, la composició política nova  
sorgida arran de les eleccions valencianes de maig del 2015 comporta 
canvis importants a favor de la normalització lingüística. Aquests canvis 
es visualitzen, per exemple, en l’àmbit educatiu, en què el conseller Vicent 
Marzà (Compromís) ha engegat un programa nou.

El Programa educatiu plurilingüe dinàmic és l’aposta educativa en 
qüestió de llengua del nou Govern valencià. Aquest programa consta de 
tres models lingüístics diferents —bàsic, intermedi i avançat— segons els 
percentatges d’ús lingüístic en les assignatures. El nivell avançat és el que 
garanteix un pes més gran de l’anglès i la condició de llengua vehicular 
del català, i és hereu dels antics PEV o PIL —immersió lingüística per a 
valencianoparlants o castellanoparlants, respectivament—. En canvi, 
els nivells intermedi i bàsic continuen la tradició del PIP —anomenat 
d’incorporació progressiva, per  que tenia el castell  com a llengua 
vehicular. Si es compara la tria actual amb els models que cada centre 
aplicava en anys anteriors, podem veure com el 84% dels centres han 
decidit aplicar, a partir del curs 2017-2018, uns estudis amb més pes del 
català a les aules.

Així, el 54% de les 
escoles del País Valencià 
sostingudes amb fons 
públics han triat el nivell 
avançat —el nivell que 
aposta pel català com a 
llengua vehicular de la 
majoria d’assignatures 
no lingüístiques— del 
Programa educatiu 
plurilingüe dinàmic, 
mentre que el 30% ha 
apostat per l’intermedi —
amb dues assignatures no 
lingüístiques en català—, 
i un 16% començarà amb 
el bàsic.

A Castelló de la Ribera, al País 
Valencià, una infermera es va 
permetre el luxe de burlar-se del 
valencià que parlava una pacient, 
qualificant de «mania» el fet d’usar-lo. 

Des de la seua prepotència, pensava 
que la pacient callaria, com tantes 
vegades, i que seria vencedora 
d’aquest desigual combat. Però es 
va equivocar, i molt. La pacient es 
va indignar, i ho va explicar; a la 
Plataforma per la Llengua ens férem 
ressò d’aquesta agressió a la llengua 
i als drets de la pacient, ho vam fer 
públic i ho vam denunciar on calia. 
La infermera no s’havia adonat 
que alguna cosa havia canviat, feia 
uns mesos, i ara s’ha trobat amb 
una amonestació per discriminar 
una pacient per raons de llengua, 
com pel color de la pell, la religió o 
l’orientació sexual. 

La persona ofesa ha tingut la 
satisfacció moral que la mateixa 
consellera de Sanitat li haja telefonat 
personalment per demanar-li 
disculpes i prometre-li que no tornarà 
a passar. Alguna cosa està canviant 
al País Valencià, i des de l’ONG del 
català ens alegrem de tenir alguna 
cosa a veure en aquest canvi.

Parlar de la Franja és parlar dels pobles sota administració aragonesa 
catalanoparlants que limiten amb el Cinca a l’oest, amb la Noguera 
Ribagorçana a l’est i amb el massís dels Ports al sud. 

Els territoris de 
la Franja són 
una realitat 
lingüística 
d’un territori 
on la llengua 
catalana ha 
hagut de 
sobreviure 
als atacs 
de diversos 
governs que 
han intentat fer 
desaparèixer 
la llengua de 
l’imaginari 
col·lectiu. 

Aquests atacs, a més a més, han vingut donats per la voluntat 
intencionada de vincular llengua i política en un mateix espai de 
tensions que ha erosionat encara més el català i s’ha vist abandonat 

per part del Govern de l’Aragó, que no ha aplicat les 
polítiques lingüístiques adequades per a la defensa del 
català de la Franja.

Per aquests motius, per a la Plataforma per la Llengua, la 
relació amb les entitats en defensa de la llengua de la Franja 
és una prioritat, per tal de col·laborar en la feina que faciliti el 
canvi a positiu de la nostra llengua en aquests territoris. 

La Plataforma per la Llengua, amb la col·laboració del 
Moviment Franjolí per la Llengua i el Casal Jaume I de 
Fraga, repeteixen enguany l’edició de les Agendes de la 
Terra adreçades als alumnes de primària i secundària de la 
Franja que compta amb el suport de la Diputació de Lleida i 
l’edició de continguts i maquetació de l’Associació Agendes 
de la Terra. 

Basades en continguts referencials de la Franja, amb la 
toponímia del territori i plenament en català, aquest curs 
que ve es farà la segona edició i distribució d’uns materials 
que volen consolidar-se en el si del món educatiu franjolí, 
ja que l’acollida que hi han donat els centres educatius i les 
associacions de pares i mares és del tot positiva. 

El nou model 
educatiu valencià

Alguna cosa  
està canviant

La Franja,  
territori de frontera?

A les escoles de la Franja, 
agendes escolars

Òscar Adrià Ibáñez i Manel Carceller
Drets Lingüístics / País Valencià

questa, i fins a  
dades significatives 
sobre l’estat de 
la llengua, podeu 
trobar-les a 
l’InformeCAT 2017. 

PA Í S  VA L E N C I À L A  F RA N J A

Antoni Royo
Historiador i membre de l’Executiva  

de la Plataforma per la Llengua Guillem Fuster
Domini lingüístic

Parlar de la Franja és parlar dels pobles sota administració aragonesa 
catalanoparlants que limiten amb el Cinca a l’oest, amb la Noguera 
Ribagorçana a l’est i amb el massís dels Ports al sud. 

Els territoris de 
la Franja són 
una realitat 
lingüística 
d’un territori 
on la llengua 
catalana ha 
hagut de 
sobreviure 
als atacs 
de diversos 
governs que 
han intentat fer 
desaparèixer 
la llengua de 
l’imaginari 
col·lectiu. 

La Franja, 
territori de frontera?

L A  F RA N J AL A  F RA N J AL A  F RA N J AL A  F RA N J A

Guillem Fuster
Domini lingüístic



EuskalHerrianEuskaraz @E_H_E · 24 d’abril 
@llenguacat eko lagunekin esperientziak trukatuz. 
Hizkuntza berreskuratzeko eragite lana eta 
aktibismoaren garrantzia partekatu dugu.

SEPC UPF Poblenou @SEPC_Poblenou · 16 de març 
Estudiant, defensa els teus drets! @llenguacat

Mireia Boya Busquet @yeyaboya · 30 de març 
Entra a justiciaencatala.cat i condemna l’estat 
espanyol x la vulneració dels nostres drets 
lingüístics #SOSJustíciaenCatalà @llenguacat

PlataformaxLlengua @llenguacat

Si ets estudiant universitari, has de 
conèixer els teus drets lingüístics!

(((Oriol Amorós))) @OriolAmoros · 22 d’abril 
A la festa de @llenguacat
El català llengua comuna de la nova #República! 
@dolorsbassac
Bona feina, @EulaBuch !

ICAG @icagirona · 31 de març 
Una campanya proposa condemnar el #CGPJ pel nul 
ús del #català a la justícia. #CatalàSenseFronteres

Catinfo Economia @Cati_Economia · 26 de gener  
Practicar el català al tren de manera distesa. Nou 
format del programa Voluntariat per la llengua amb 
@FGC i Plataforma per la Llengua

Marta Fuxà @FuxaMarta · 25 de març 
o ja l’ e descarregada  profitau l’eina que ens 

ofereix @llenguacat

PlataformaxLlengua @llenguacat

@FuxaMarta Millorem la presència 
del català als establiments! 
Descarrega’t la #CatalApp i viu 100 
en català

I si parlem català? 
David Vila i Ros ha publicat el manual I si parlem català? (Tallers 
per la Llengua, 2016) en el qual reflexiona sobre la paradoxa que 
comporta el fet que el nombre de persones que saben parlar català 
vagi incrementant, però l’ús actiu de la llengua es vagi reduint.  

El llibre pretén tant facilitar 
eines, motius i arguments per 
a fomentar l’ús assertiu del 
català, com també ajudar a 
desprendre’s dels prejudicis 
que sovint impedeixen aquest 
ús actiu de la llengua. Per a 
fer-ho, el manual proposa un 
repàs de la situació actual del 
català, una exposició sobre 
la vitalitat de les llengües i 
una molt bona reflexió sobre 
què transmeten els nostres 
hàbits lingüístics als diversos 
tipus d’interlocutors amb què 
interactuem.

També hi trobem un exercici ben il·lustratiu 
per a entendre com funciona la substitució 
lingüística i el motiu pel qual tan sovint 
es canvia de llengua, i també els passos 
que cal seguir per a trencar prejudicis 
lingüístics i motius i eines per a 
usar més el català. Finalment, el 
manual clou amb un pràctic 
full de ruta per a assolir 
l’assertivitat lingüística. 
Un llibre clar, útil i 
necessari.

Conèixer  
la Catalunya  

Nord
Enguany, la Plataforma per la Llengua ha 

impulsat un nou cicle dels debats Què me’n 
dius de...? En aquesta ocasió, l’objectiu era 

conèixer de més a prop la diversitat territorial 
de l’àmbit lingüístic. 

El primer ponent va ser el periodista 
d’ElPuntAvui Aleix Renyé, que recentment 

ha publicat Catalunya Nord. La llesqueta 
del septentrió (Edicions El Jonc, 2017). El 

llibre està farcit d’anècdotes lingüístiques 
quotidianes amb tocs d’humor i molt de 

contingut polític. 

L’ONG del català també va reconèixer ara 
fa uns mesos la bona feina feta per l’escola 
Bressola i el seu projecte pedagògic, en el 

marc dels Premis Martí Gasull i Roig. Per a 
endinsar-se en les comarques nord-catalanes, 

a més d’anar-hi físicament, també és 
recomanable la lectura dels llibres de Joan-

Daniel Bezsonoff i Joan-Lluís Lluís. 

Rosa de les Neus Marco-Palau
il loga, comunic loga i membre  

de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua 

Recomanacions
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El blog de l’ARA. El català suma

5 motius per a sentenciar 
la justícia espanyola 

Recentment, des de la Plataforma per la Llengua hem presentat la 
campanya « La justícia, en català! », per a reclamar més presència de 
la nostra llengua en l’Administració de justícia. I és que, una vegada 
més, l’Estat espanyol demostra tenir una sensibilitat nul·la i, sobre 
tot, un interès nul, per respectar i acilitar l’ s de les llengües oficials 
de l’Estat diferents del castellà.

Entenem que, en un àmbit com el de la justícia, pel qual tota la 
ciutadania ha de passar un moment o altre de la seva vida, i que toca 
temes tan sensibles per a les persones (un naixement, un divorci, 
una erència, un con icte , la llibertat de les persones d e pressar
se de la manera més senzilla i propera hauria de ser una prioritat; 
de fet, un dret. Però no sembla que el respecte a un dels drets més 
elementals de les persones, el d’e pressar se en la seva llengua 
pròpia, sigui en absolut un objectiu per a l’Estat espanyol.

Aquests són els meus cinc motius per a subscriure la campanya: 

Els operadors jurídics, o professionals que es relacionen amb 
la justícia (advocats, procuradors…), utilitzen bàsicament 
el castellà. i bé és cert que caldria esperar ne una mica més 
d’implicació en molts casos, és just destacar que no ho tenen fàcil. 
Els textos legals es publiquen en castellà; les traduccions a altres 
llengües arriben, però molt tard, sovint sis mesos després, o més. 
Això fa que tota la terminologia de l’àmbit es desenvolupi primer 
en castell  els comentaris de les lleis, els manuals  es redacten 
en castellà; i de retruc, són en castellà la majoria de classes que 
s’imparteixen a les facultats de dret i també els màsters i postgraus 
sobre matèries jurídiques.

El personal al servei de l’Administració de justícia no té com a 
requisit el coneixement de cap llengua que no sigui el castellà.
El català és un mèrit, però un cop acreditat tampoc no hi ha cap 
obligació de er lo servir. ins i tot, i a personal que utilitza els 
punts que dona el coneixement del català per a marxar de Catalunya 

Mireia Plana  
Vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua.

Article publicat el 2 de maig de 2017 al blog d’opinió 
de l’ONG del català al diari Ara.

i accedir a una plaça més propera a la seva terra. Tampoc els jutges 
tenen cap obligació d’emetre les sentències o de parlar en català. De 
fet, poden ignorar les peticions de la ciutadania d’utilitzar el català… 
i no passa res.

Les institucions de la justícia a nivell estatal, com les institucions 
de l’Estat en general, no tenen denominació en les diferents 
llengües oficials, ni tampoc admeten escrits en cap llengua diferent 
del castell . i  les allun a de la realitat social del pa s i les a redes 
i distants a les persones. Com al segle  en ple segle …

El marc legal que impulsa l’Estat espanyol en tots els àmbits és 
cada vegada més restrictiu pel que fa a l’ús de les llengües diferents 
del castellà. Ho demostren les més de 500 normes –i el nombre no 
para de créixer –, que imposen el castellà i redueixen el marge d’ús 
de les altres llengües.

L’Estat espanyol incompleix de manera sistemàtica la Carta 
europea de les llengües regionals o minoritàries, que tanmateix 
ha subscrit. En aquesta carta s’insta els estats a garantir una 
presència adequada de les llengües estatals en les administracions, 
i molt especialment en l’Administració de justícia, per a donar 
garanties que els procediments es poden fer en català. De fet, l’Estat 
ja ha estat avisat de l’incompliment de la Carta pel comitè d’experts 
del Consell d’Europa… i res no canvia.

Hi ha moltes altres raons per 
a donar suport a la campanya 
«La justícia, en català!». 

És el client,
qui mana, oi?

En pocs mesos de funcionament, CatalApp, l’aplicació mòbil 
impulsada per la Plataforma per la Llengua, ha aconseguit milers de 
descàrregues. Malgrat els intents de sabotatge i de criminalització 
d’alguns, CatalApp és tot un èxit gràcies als milers i milers de 
ciutadans d’arreu del territori de parla catalana que la fan servir per a 
aconseguir viure utilitzant el català amb plena normalitat.

Els usuaris de CatalApp poden valorar l’ús que es fa del català en 
l’atenció oral, escrita i virtual dels establiments del seu entorn més 
immediat amb un simple clic. L’aplicació està disponible a les 
plataformes Google Play i Apple Store i el registre es realitza a través 
de correu electrònic o iniciant sessió amb els comptes personals 
de Google o Facebook. A partir d’aleshores, els usuaris poden 
navegar pel mapa i començar a valorar el grau de satisfacció en 
relació amb l’atenció oral, escrita i virtual en català que ofereixen els 
establiments.

La CatalApp està pensada 
perquè les empreses prenguin 
consciència de la importància 
d’oferir els seus serveis també 
en la nostra llengua i perquè així 
puguin millorar la satisfacció i la 
fidelització dels clients. Perquè, 
com a consumidors, tenim dret 
a la varietat, la qualitat i el bon servei, i entenc aquest bon servei 
en el sentit més global, que inclou l’adaptació del venedor al client; 
perquè, és el client, qui mana, oi? El mercat s’adapta a la demanda, 
canvia i s’ajusta a allò que rep més demanda i a les exigències del 
client, i aquesta és la raó per la qual considero la CatalApp una eina 
totalment útil, actual i adaptada a la nova realitat.

Els catalanoparlants ens trobem sovint en situacions desagradables, 
ens acostumem a patir discriminacions injustes per raó de llengua, 
que sovint acceptem resignadament. I és que som especialment 
vulnerables en comparació amb altres parlants de llengües oficials, 
que són entesos i atesos arreu. La crida que fa la Plataforma per 
la Llengua amb la CatalApp és per a canviar aquesta situació, tot 
participant en les valoracions i aportant comentaris, i sobretot, 
entrant als comerços i establiments i fent ús de la nostra llengua 
arreu del territori. Només d’aquesta manera podrem ajudar a posar fi 
a aquesta discriminació i a aquesta renúncia constant a poder viure 
plenament en català.

La Plataforma per la Llengua, que des de fa més de 23 anys treballa 
amb projectes de cohesió social i integració, promou el català 
com a llengua comuna entre tots els parlants, sempre amb una 
gran sensibilitat per la diversitat lingüística. I amb aquesta App 

És responsabilitat nostra, dels catalanoparlants, que 
el català esdevingui llengua d’ús habitual i que l’ús social 
del català avanci cap a la normalitat. 

pretén també incentivar l’ús de la llengua catalana i fomentar la 
conscienciació de la societat per tal de normalitzar-ne la presència 
en tots els àmbits i en tot el domini lingüístic català.

Per tant, la CatalApp pot aconseguir canvis. Canvis que 
aconseguirem entre tots, amb la suma de cada persona que s’ha 
baixat l’App i de totes aquelles persones que encara se l’han de 
baixar. En uns casos, i esperem que en siguin molts!, els consumidors 
podrem incentivar i felicitar; en d’altres, quan detectem més 
dificultats pel que a a l’ s de la llengua, aurem d’ajudar, trobar 
maneres de transmetre com ens agradaria ser atesos, explicar-nos i 
fer-nos entendre. Evidentment, des de la Plataforma per la Llengua 
estarem atents i proporcionarem recursos i eines a tots aquells 
que ho sol·licitin perquè es puguin adaptar a la nova demanda del 
mercat.

A Catalunya, les Illes Balears, Andorra, la Franja de Ponent i el 
País Valencià, més del 80% de la població sap parlar en català. 
És responsabilitat nostra, dels catalanoparlants, que el català 
esdevingui llengua d’ús habitual i que l’ús social del català avanci 
cap a la normalitat. Si alguns comerciants s’estan organitzant per 
a aprendre quatre paraules en rus, francès o alemany, per què no 
poden preveure l’acostament a la comunitat de parla catalana? 
Aquests clients, no tenen la mateixa dignitat?

Neus Mestres   
Directora de Plataforma per la Llengua.

Article publicat el 31 de març de 2017 al blog d’opinió 
de l’ONG del català al diari Ara.
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Podeu llegir el nostre  
blog a l’adreça web: 
http://blogspersonals.ara.cat/
elcatalasuma/

És el client,
qui mana, oi?

En pocs mesos de funcionament, CatalApp, l’aplicació mòbil 
impulsada per la Plataforma per la Llengua, ha aconseguit milers de 
descàrregues. Malgrat els intents de sabotatge i de criminalització 
d’alguns, CatalApp és tot un èxit gràcies als milers i milers de 
ciutadans d’arreu del territori de parla catalana que la fan servir per a 
aconseguir viure utilitzant el català amb plena normalitat.

Els usuaris de CatalApp poden valorar l’ús que es fa del català en 
l’atenció oral, escrita i virtual dels establiments del seu entorn més 
immediat amb un simple clic. L’aplicació està disponible a les 
plataformes Google Play i Apple Store i el registre es realitza a través 
de correu electrònic o iniciant sessió amb els comptes personals 
de Google o Facebook. A partir d’aleshores, els usuaris poden 
navegar pel mapa i començar a valorar el grau de satisfacció en 
relació amb l’atenció oral, escrita i virtual en català que ofereixen els 
establiments.

La CatalApp està pensada 
perquè les empreses prenguin 
consciència de la importància 
d’oferir els seus serveis també 
en la nostra llengua i perquè així 
puguin millorar la satisfacció i la 
fidelització dels clients. Perquè, 
com a consumidors, tenim dret 
a la varietat, la qualitat i el bon servei, i entenc aquest bon servei 
en el sentit més global, que inclou l’adaptació del venedor al client; 
perquè, és el client, qui mana, oi? El mercat s’adapta a la demanda, 
canvia i s’ajusta a allò que rep més demanda i a les exigències del 
client, i aquesta és la raó per la qual considero la CatalApp una eina 
totalment útil, actual i adaptada a la nova realitat.

Els catalanoparlants ens trobem sovint en situacions desagradables, 
ens acostumem a patir discriminacions injustes per raó de llengua, 
que sovint acceptem resignadament. I és que som especialment 
vulnerables en comparació amb altres parlants de llengües oficials, 
que són entesos i atesos arreu. La crida que fa la Plataforma per 
la Llengua amb la CatalApp és per a canviar aquesta situació, tot 
participant en les valoracions i aportant comentaris, i sobretot, 
entrant als comerços i establiments i fent ús de la nostra llengua 
arreu del territori. Només d’aquesta manera podrem ajudar a posar fi 
a aquesta discriminació i a aquesta renúncia constant a poder viure 
plenament en català.

La Plataforma per la Llengua, que des de fa més de 23 anys treballa 
amb projectes de cohesió social i integració, promou el català 
com a llengua comuna entre tots els parlants, sempre amb una 
gran sensibilitat per la diversitat lingüística. I amb aquesta App 
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Mots encreuats de:
Octavian Mocanu

HORITZONTALS 
1 Municipi del Maresme on va 
néixer Prudenci Bertrana l’any 
1867. Coneguda novel·la del 
corrent modernista publicada 
el 1906 que duu el nom del 
personatge principal. 
2 Capital de la comarca de la 
Garrotxa on va rebre un premi 
pel conte rural «La Guineu». I la 
resta. «El comiat de …», obra 
de teatre publicada el 1931. 
3 Corrent natural d’aigua, com 
el Llobregat. Llevant. Nom de 
la filla de Prudenci ertrana, 
escriptora i violoncel·lista. 
Estronci. 

4 Eximir a la inversa. Franci. 
Faig crol a Manacor. 
5 Hidrocarbur aromàtic d’un 
temps enrere. Reculls de 
contes publicats el 1907.
6 Agafa aquesta beguda. Dret. 

itre. rpora contor uda. 
7 Deu a Roma. Excavació 
subterrània en desordre. 
Trossos de terra sembrats. 
Existeix quan la h emmudeix. 
8 Enxampessin. Air Force. 
Lambda. 
9 Diè. Tàtar avocàlic. Sud. «La … 
de la vídua», recull de narracions 
breus publicat el 1915. 
10 «La Campana de …», 

setmanari satíric, republicà 
i anticlerical que també va 
dirigir Bertrana. Cent a Roma. 
Fa bona olor. Gana. 

 ridi. Prefi  que significa no  
o sense . etr poli catalana 
on es va traslladar l’any 1911. 

 nfilall. ncomunico. 
Cinquanta a Roma. Yves 
Rocher. 
13 Zero. Sentíem. «Proses 
…», recull de narracions amb 
temàtica rural publicat el 1911. 
14 Novel·la premiada per El 
Poble Català l’any 1906. Rauxa. 
15 Estira. «Els …», recull de 
narracions publicat el 1920.

VERTICALS 
1 «L’Esquella de la … », un 
altre conegut setmanari satíric, 
republicà i anticlerical que 
també va dirigir Prudenci 
Bertrana. Capital de la comarca 
del Gironès molt lligada a la 
vida de Bertrana, on va fer el 
batxillerat, es va casar, fundà 
una acadèmia de pintura, 
participà en l’organització dels 
Jocs Florals, etc.  
2 Untaré. «Entre la … i els 
núvols», trilogia de caràcter 
marcadament autobiogr fic. 
Alumini. 
3 Ésser fort com aquest arbre. 
Superfície. Gènere musical 
que, en anglès, emmiralla 
l’ànima. 4 Dimarts. Electró. 
Es troba entre la ela i la ena. 
Moqueta o estora. 
5 Orient. Xifrin. Una mica errat.
6 Segona nota de l’escala 
musical. «L’…», nom del primer 
escrit de Bertrana. Tapo a 
Palma. 
7 Mancat de coordinació. 
Senyor. Bismut. Gal·li.
8 Relleus inclinats que sonen 
gairebé com en castellà. Han 
perdut els cabells.
9 Joule. Röntgen. Telecabines. 
Vint-i-cinc cèntims de 
qualsevol manera. Henry. 
10 Suro sense criteri. En quin 
indret? Passa. 

 erradures. let sense fi. 
Taverna. 
12 En aquest instant. Cinc-
cents a Roma. Clorur de sodi. 
Rento. 
13 Creença. Element gasós. 

lonjo, desin at. ant se val  
14 Criminal. Llocs on s’enterren 
les bèsties mortes. 
15 «… !», conte publicat el 
1903. Granís.
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Enguany celebrem 
150 anys del 
naixement de 
l’escriptor Prudenci 
Bertrana. En aquests 
mots encreuats 
us convidem 
a descobrir un 
conjunt de referents 
geogràfics i literaris 
de la seva vida.

Prudenci 
Bertrana 

i Compte 
(Tordera, 1867, 

Barcelona, 1941), 
escriptor, és autor 

d’una de les novel·les més 
conegudes de la literatura 

catalana, Josafat. 
Després d’estudiar batxillerat a 

Girona, Bertrana inicia enginyeria 
industrial a Barcelona, on es va instal·lar 

i on va dirigir L’Esquella de la Torratxa i La 
Campana de Gràcia. Va exercir de periodista 

i de professor de pintura, i va col·laborar en 
diverses publicacions de l’època: El Poble Català, La 

Publicitat, Revista de Catalunya i La Veu de Catalunya.
La seva obra més difosa, Josafat (1906), que no ha deixat 

de reeditar-se, ha estat traduïda a diverses llengües. La seva 
obra, estructurada des d’una observació detallada del món, 

parteix de l’experiència de la vida pròpia. També és autor de 
contes, centrats sobretot en el paisatge i els personatges rurals.

A partir del 1968 s’organitza a Girona el lliurament del Premi de novel·la 
Prudenci Bertrana. Font: 2017, Any Bertrana, Generalitat de Catalunya.
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vida de Bertrana, on va fer el 
batxillerat, es va casar, fundà 
una acadèmia de pintura, 
participà en l’organització dels 
Jocs Florals, etc.  
2 Untaré. «Entre la … i els 
núvols», trilogia de caràcter 
marcadament autobiogr fic. 
Alumini. 
3 Ésser fort com aquest arbre. 
Superfície. Gènere musical 
que, en anglès, emmiralla 
l’ànima. 4 Dimarts. Electró. 
Es troba entre la ela i la ena. 
Moqueta o estora. 
5 Orient. Xifrin. Una mica errat.
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musical. «L’…», nom del primer 
escrit de Bertrana. Tapo a 
Palma. 
7 Mancat de coordinació. 
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gairebé com en castellà. Han 
perdut els cabells.
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Vint-i-cinc cèntims de 
qualsevol manera. Henry. 
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 erradures. let sense fi. 
Taverna. 
12 En aquest instant. Cinc-
cents a Roma. Clorur de sodi. 
Rento. 
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Fes un nou soci i et regalem un Fent 
País, perquè puguis escollir 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. 
Gaudeix de les millors experiències!

*Promoció vàlida per a altes de nous 
socis amb quota anual mínima  
de 60 €

10% de descompte en la factura de 
telèfon amb PARLEM durant un any. 
Aquesta promoció és vàlida tant 
per als socis que ja són clients de 
l’operadora m bil, com per als que 
se’n facin a partir d’ara. A més, per 
cada nova alta, PARLEM farà una 
aportació trimestral de 15 euros en 
nom del soci a la nostra entitat.

Preu amb descompte en 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.

Gaudeix d’un descompte del 10% en 
comprar per Internet els productes de 
Fent País, la cooperativa de turisme i 
consum responsable i de proximitat. 
Consulta  www.fentpais.cat

La primera plataforma digital 
íntegrament en català. Gaudeix de dos 
mesos de subscripció al preu d’un  
(8 €) per als primers 1.000 subscriptors 
nous de la tarifa plana de cinema i 
sèries de FilminCAT.

De dilluns a diumenge, pel fet de 
presentar el carnet de soci, gaudeix 
d’un 2x1 en la compra d’entrades als 
Cinemes Girona o, si hi vas sol, del 
preu reduït de 5,50 € cada entrada. 

profita els preus redu ts també per 
a les projeccions d’ peres i ballets. 
(Carrer de Girona, 175, Barcelona)

Participa en el sorteig d’entrades als 
Texas de Barcelona, que anunciarem 
a través de les nostres xarxes socials. 
Versió original subtitulada en català 
(excepte en el cas de les pel·lícules 
originals en llengua castellana).

profita descomptes i sorteigs 
d’entrades i productes de la 
productora de pel·lícules infantils Pack 
Màgic. Una iniciativa de Drac Màgic, 
enfocada a la difusió de pel·lícules 
adreçades a nens i nenes d’entre 2 i 
12 anys que estimulen la sensibilitat 
estètica i la transmissió en valors 
socials i culturals.

Preu reduït en la quota d’alta de soci 
al Club Català de Cultura TR3SC. Dona 
d’alta socis al lub  i aprofita 
els preus reduïts de 26,00 € per a la 
modalitat Bàsic o de 43,00 € 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 
pr pies del entre de ultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB), 
en presentar el carnet de soci. 
(Carrer de Montalegre, 5, Barcelona)

Pel fet de presentar el carnet de 
soci, gaudeix a preu reduït de totes 
les possibilitats que t’ofereix el Parc 
Cultural, paquets promocionals, 
activitats i museus del Parc Cultural 
de la Muntanya de Sal de Cardona. 
A més, aquest 2017, el castell 
de Cardona ha estat escollit el 
monument favorit del catalans.

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