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Editorial

Fent camí
per la llengua
Martí Gasull ens va deixar en un tràgic accident
la matinada del passat 23 de desembre al
Manaslu, a l’Himàlaia. L’alta muntanya era una
de les seves passions. En Martí era un dels
fundadors i l’ànima aglutinadora de la Plataforma
per la Llengua des de la seva fundació cap allà
el llunyà 1993. Ell, juntament amb un grup de
joves del barri de Gràcia de Barcelona, fundaren,
el desembre de 1993, la Plataforma per la
Llengua. La Plataforma era i és una empresa
molt reeixida i de referència, seriosa i amb
influència social, que ha demostrat una vegada
rere l’altra que el nostre país sap fer les coses
bé si les bases fundacionals són sòlides.
La Plataforma per la Llengua és un exemple
de com, de tant en tant, una minoria esforçada
s’organitza i s’encarrega d’assumir la tasca de
despertar el país d’un cert ensopiment general,
com ara el lingüístic. Durant pràcticament
20 anys, en Martí ha treballat de manera
incombustible, no només per desvetllar
consciències en favor de la llengua, sinó per
transformar-la de manera positiva i per fer-la
avançar. En un país marcat per la repressió i les
divisions, va tenir la visió i la capacitat de crear

un espai de treball en favor de la llengua on les
diferents sensibilitats de l’espectre polític hi
tenien cabuda i hi treballaven de forma conjunta.
Amb la mort de l’amic i company Martí Gasull,
el projecte de la Plataforma per la Llengua inicia
una nova etapa, que mira el futur amb energia i
amb esperit de superació. La Plataforma per la
Llengua d’avui és una entitat sòlida, amb més
de 4.000 socis i amb un projecte positiu pel
país i per la llengua. És una eina al servei de
la cohesió social i de la defensa i projecció de
la llengua. El nostre paper i la nostra funció és
estratègica en l’actual context de plena ofensiva
“espanyolitzadora” representada pel ministre
Wert, així com també d’altres iniciatives i
campanyes en contra de la llengua. Davant
d’aquesta situació on es nega la diversitat i
s’ataquen com mai els intents que realitzem per
fer de la llengua catalana una eina de cohesió
social, cal respondre amb empenta i decisió.
Tots els atacs que hem viscut aquest 2012
es mantindran i s’incrementaran el 2013. La
Plataforma per la Llengua seguirà treballant
activament per denunciar aquesta situació i
continuarà fent propostes per avançar i créixer.
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Empresa i consum
Dos anys després de
l’aprovació del Codi de
consum, només el 6% dels
productes són etiquetats
correctament en català
La Plataforma per la Llengua va observar
de manera aleatòria 1772 productes en 28
supermercats de les principals cadenes de
distribució de Catalunya (sense tenir en compte
les marques blanques). D’aquests productes es
va valorar quins acomplien o no els drets dels
consumidors i les obligacions previstes als articles
128-1 i 211-5 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol,
del Codi de consum de Catalunya, pels quals les
dades bàsiques de l’etiquetatge han d’ésser com
a mínim en català. El 94% es distribuïen fora de
la legalitat vigent i no acomplien els drets bàsics
dels consumidors. En aquests moments, a grans
trets, la situació del català a l’etiquetatge es
podria resumir amb aquests enunciats:
1. Totes les llengües europees de comunitats
lingüístiques de les dimensions de la catalana
tenen la mateixa obligació. El cas català,
però, és excepcional, atès que no hi ha cap
precedent amb un incompliment tan gran i
una adaptació tan lenta.
2. La paradoxa és que el català és més
rendible que moltes llengües ja normalitzades
a l’etiquetatge, amb un mercat i demanda molt
superior a la majoria de llengües europees de
dimensions similars on l’etiquetatge és obligatori
en la llengua respectiva i on, a més, s’acompleix
àmpliament la llei.
3. Seus espanyoles de grans multinacionals
canvien excepcionalment els criteris d’aplicació
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Bernat Gasull
Àrea d’Empresa i consum

de la llei i de les polítiques lingüístiques de la seu
internacional per al cas específic català, on deixen
d’aplicar les lleis que afecten al català però sí que
apliquen les que afecten el castellà.
4. Les lleis impositives del castellà sí que es
prenen en consideració per part d’aquestes
mateixes empreses. 202 normatives imposen
el castellà a l’etiquetatge de productes a
Catalunya. Al 2010 l’Agència Catalana de
Consum va posar 8 multes amb un import
d’11.000 euros per no etiquetar en castellà. El
2011 n’eren 12 amb un import de 15.500 euros.
Encara no s’ha multat a cap empresa per no
etiquetar en català.
5. El 2012 el Parlament de Catalunya va
aprovar la Moció 80/IX, sobre el garant dels
drets lingüístics dels consumidors catalans, on
insta el Govern a fer complir la Llei 22/2010, del
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya,
especialment els articles que asseguren els
drets dels consumidors a rebre l’etiquetatge dels
productes en català. Segons la moció cal respondre
als denunciants en un termini de tres mesos.
6. La Plataforma per la Llengua i l’associació
Consum Català van rebre el 2011 328
queixes de consumidors sobre productes
que no estaven correctament etiquetats en
català. Arran d’això es van tramitar diverses
Vegeu l’estudi a
www.plataforma-llengua.cat/empresa

reclamacions a l’Agència Catalana de Consum
per incompliments legals. L’Agència Catalana de
Consum va respondre que no tramita la denúncia
tot argumentant que està parlant amb les
empreses i que de moment no aplica les sancions
previstes a la llei durant el període de diàleg.
En el cas concret dels productes alimentaris
també addueix problemes d’aplicació d’acord a
un reglament de la Unió Europea que permet
l’obligatorietat per a llengües oficials de la Unió.

Multes per no
etiquetar en castellà
a Catalunya*
2009
94

2010
8

2011
12

Multes per no
etiquetar en català
a Catalunya
2009
-

2010
0

2011
0

*Dades de l’Agència Catalana de Consum.

Empreses més denunciades
a la Plataforma per la
Llengua i a Consum Català
per incompliment de la llei
sobre etiquetatge
Unilever
Casa Tarradelles
Panrico
Nutrexpa
Nestlé
Cobega (Coca-cola)

Nombre
de queixes
rebudes el
2011
53
52
49
46
42
28

La Plataforma per la Llengua apadrina
el documental “Són bojos, aquests
catalans!?”
El documental Són bojos, aquests
catalans!? pretén fer visible la situació
del català amb un to irònic i crític.
Personatges públics com Màrius Serra
o Alguer Miquel, cantant del grup
Txarango, participen en el reportatge,
que vol analitzar la situació de la llengua
catalana al Principat de Catalunya, la
Franja, la Catalunya Nord i Andorra. El
projecte preveu, en una futura realització,
un segon audiovisual que explicarà la
realitat lingüística de les Illes Balears i
del País Valencià. David Valls, diplomat
en producció de cinema, estudiant de
lingüística i membre de la Plataforma per
la Llengua, idea aquest projecte que ha
apadrinat l’entitat i que ha aconseguit
el seu finançament a través de la
plataforma Verkami.
Per a més informació consulteu el
web www.verkami.com/projects/2133

Noemí Fortón
Àrea d’Empresa i consum
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Empresa i consum

Discriminacions
lingüístiques, encara
La discriminació de la llengua catalana per part de
l’Administració de l’Estat ve de lluny, de segles.
I encara al segle XXI hi trobem força casos que
ens recorden que encara no hem recuperat la
totalitat de les llibertats democràtiques, i fins i
tot en alguns aspectes pot recordar el sistema
de l’apartheid de Sud-àfrica o el sistema de
segregació als EE.UU. en la dècada dels 60. La
discriminació lingüística que encara es pateix en
alguns àmbits comporta la infravaloració d’un
grup per part d’un altre, amb el corresponent
comportament de segregació.
La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han
estat històricament dos dels col·lectius més
bel·ligerants contra la llengua catalana i els
catalanoparlants. Durant generacions, els
catalanoparlants que s’han atrevit a fer servir la
seva llengua davant de les forces de seguretat
de l’Estat han hagut d’aguantar discriminacions,
humiliacions, vexacions i, fins i tot, agressions.
Menyspreen la llengua catalana, però a la vegada
també menyspreen la persona, els seus drets i la
seva dignitat.
Les notícies sobre agressions contra
catalanoparlants per part de les forces de
seguretat de l’Estat apareixen als mitjans de
comunicació amb certa regularitat. Aeroports,
passos fronterers, controls rutinaris de trànsit i
comissaries de la Policia Nacional són els llocs
on acostumen a passar aquests fets.
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Durant l’any 2012 la Plataforma per la Llengua
ha assumit, entre d’altres, la defensa del ciutadà
empordanès que va haver d’afrontar un judici
per fer valer els seus drets civils i lingüístics
davant la Guàrdia Civil. Malauradament, aquest
no és un cas aïllat. Al llarg d’aquest any passat
s’han succeït altres casos arreu dels Països
Catalans: a l’Aeroport del Prat han estat retinguts
un membre de la Plataforma per la Llengua, un
veí de l’Ametlla del Vallès i un advocat barceloní
que va arribar a ser agredit pel sol fet de
dirigir-se en català a agents de la Guàrdia Civil;
s’esdevingué el cas de la vídua que al presentar
la documentació a la Delegació d’Hisenda de
Madrid per a sol·licitar la pensió de viduïtat veu
com el seu expedient queda “aturat” fins que no
aporti el certificat de defunció del seu marit en
espanyol; un ciutadà de Vic ha estat discriminat
per dirigir-se en català a un funcionari del Cos de
la Policia Nacional quan anava a renovar-se el DNI;
el judici d’una persona per parlar en valencià a la
Guàrdia Civil a Sueca; l’agressió de la Guàrdia Civil
a un jove per dirigir-se en català a Inca; la retenció
i retirada del carnet de conduir a un veí de la Plana
Baixa per dirigir-se en valencià a uns agents de la
Guàrdia Civil a Almassora (País Valencià). Aquests
són alguns dels casos que hem denunciat, però
segur que n’hi ha hagut molts més.
Des de la Plataforma per la Llengua refermem
el nostre compromís en la defensa dels drets
civils i lingüístics dels nostres ciutadans davant

de qualsevol agressió i discriminació per
motius lingüístics, encoratjant-vos a fer públic i
denunciar aquests fets.
Legislació aplicable:
Pel que fa a la legislació aplicable en aquests
casos trobem, entre d’altres: l’article 4, 9 i 10
de la Llei 1/1998 de Política lingüística, l’article
33 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de
2006, la Carta europea de les llengües regionals
o minoritàries (ratificada per l’Estat espanyol

el febrer de 2001) i la Llei Orgànica 4/2010,
de 20 de maig, del Règim disciplinari del Cos
Nacional de Policia, concretament l’article 7, on
es considera falta molt greu “tota actuació que
suposi discriminació per raó d’origen racial o
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o
orientació sexual, sexe, llengua, opinió, lloc de
naixement o veïnatge, o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social”.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/empresa

Cacaolat ja parla català!
Els diferents envasos del popular batut ja són etiquetats en català.
La primavera passada la Plataforma per la Llengua va constatar
que la tornada de Cacaolat als linials del supermercat no havia
suposat un respecte major envers els drets lingüístics dels
consumidors catalans, atès que el producte només estava
etiquetat en castellà, francès i anglès. Ràpidament, l’entitat es va
posar en contacte amb l’empresa i va aconseguir-ne el compromís
d’una incorporació progressiva del català en l’etiquetatge.
Més de mig any després, els diferents envasos de Cacaolat ja
es poden trobar etiquetats en català. Des de la Plataforma per la
Llengua se celebra que una nova empresa s’hagi adaptat al Codi
de consum de Catalunya i s’espera que sigui un exemple per les
que encara no han fet el pas.
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El català creix en
l’etiquetatge de les
marques blanques
Vuit anys després del cas Èric
Bertran, en què aquest jove
de 14 anys va ser detingut
i acusat de terrorista per
demanar l’etiquetatge en català
a DIA, aquesta cadena de
supermercats, que va ser qui
va denunciar-lo, continua sense
etiquetar en català els seus
productes, incomplint, així, la
legislació vigent i menystenint
els consumidors catalans. La
Plataforma per la Llengua ho
constata en un nou informe
sobre la presència del català
en l’etiquetatge dels productes
de “marca blanca”, el qual
detecta que de les 13 principals
empreses distribuïdores de
Catalunya només 6 no empren
el català en aquests productes,
que en els darrers anys han
guanyat pes dins la cistella de
la compra. L’informe copsa la
situació del català en aquest
segment de productes, així
com el grau d’acompliment
dels requisits lingüístics
establerts en la Llei 22/2010 del
Codi de consum de Catalunya.
Per això, el 9 de novembre,
i coincidint amb l’estrena de
8
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la pel·lícula Fènix 1123, que
explica el cas de l’Èric Bertran,
es va presentar l’informe
Usos lingüístics i presència
del català en l’etiquetatge
dels productes de marca
blanca, en què s’analitzen
les llengües emprades en
les marques blanques dels
principals grups distribuïdors
presents a Catalunya. De cada
marca blanca es van recollir
30 articles de gran consum en
alimentació, higiene personal i
higiene de la llar.
L’informe analitza 358
productes de les 13 principals
marques blanques amb
presència a Catalunya (32
articles no s’han trobat durant
el treball de camp). El 41,3%
dels articles estudiats estaven
etiquetats, almenys, en
català, una proporció notable.
Malauradament, l’ús del
català no és homogeni entre
les marques blanques. Els
grups distribuïdors analitzats
que mai empren el català

en els productes propis són:
Carrefour, DIA, LIDL, El Corte
Inglés i Mercadona. En la
posició contrària hi ha Bon
Preu, Condis, Sorli Discau
i Eroski, que incorporen el
català en tots els productes
analitzats. Finalment, els tres
grups distribuïdors restants
(Miquel Alimentació, Consum
i Corporació Alimentària de
Guissona) l’utilitzen parcialment.
Si es compara l’ús del català en
aquest segment de productes
(41,3%) amb el de les marques
de fabricant (6% segons el
darrer estudi de la Plataforma
per la Llengua de l’estiu de
2012) es pot copsar que el
grau d’adaptació als requisits
lingüístics del Codi de consum
és molt més elevat entre les
marques blanques que en
les marques de fabricant. La
Plataforma per la Llengua
espera que les marques de
fabricant en prenguin bona
nota i deixin d’incomplir la
legislació catalana.

Vegeu l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/107

Google normalitza la
toponímia valenciana
a Google Maps
La Plataforma per la Llengua va enviar
diverses comunicacions a la companyia californiana exigint l’ús dels topònims oficials i
propis del País Valencià. L’entitat també va
contactar amb l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL) per alertar-los dels dèficits
detectats a la toponímia valenciana.
El desembre de 2011 Google Maps va
castellanitzar la toponímia dels territoris de
parla catalana, la qual cosa va provocar una
forta reacció contrària a la xarxa. Davant l’allau
de crítiques i queixes, entre les quals la de
la Plataforma per la Llengua, la companyia
californiana va rectificar en pocs dies i va
procedir a emprar els topònims oficials de
Catalunya i les Illes Balears.
En canvi, al País Valencià la major part dels
topònims valencians, incloent el de les grans
ciutats, continuaven apareixent només en
la forma castellana. Aleshores, l’entitat va
decidir enviar una segona carta a Google

Eloi Torrents
Àrea d’Empresa i consum

Spain demanant l’ús normalitzat de la
toponímia valenciana, carta que no va tenir
resposta. Davant el silenci de l’empresa,
l’entitat va procedir a informar a l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua dels dèficits
detectats. L’AVL, institució encarregada de
fixar les formes correctes dels topònims
valencians, va elaborar un informe en què
es constataven molts errors, que va ser
enviat a la seu espanyola de la multinacional
californiana, juntament amb una petició de
rectificació. A principis de novembre, la
Plataforma per la Llengua va constatar que
la major part dels topònims valencians ja
apareixien a Google Maps en valencià. L’ONG
del català continuarà treballant per aconseguir
la plena normalització de la toponímia oficial i
pròpia dels territoris de parla catalana en tots
els formats, inclosos els digitals.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/empresa
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Acollida
lingüística
Gotujemy, cociñemos,
cuinem... en català!
La Plataforma per la Llengua
va presentar el 25 d’octubre
passat al Mercat de la Boqueria
de Barcelona el receptari de
cuina El català als fogons,
un projecte elaborat amb la
col·laboració de la Fundació
Carulla i amb la participació
de 14 entitats catalanes
de persones immigrades.
Els objectius d’aquest llibre
culinari són l’intercanvi cultural,
la pràctica del català i el
reconeixement de la diversitat
lingüística del nostre país (on hi
conviuen més de 250 llengües). La
presentació va ser protagonitzada
per Carles Duarte, director de la Fundació Lluís
Carulla, Ly Leap, xef i propietari del Restaurant
Indochine de Barcelona, Aziz Baha, portaveu
de l’associació Cornellà Sense Fronteres, i
Mar Forcada, membre de l’Executiva de la
Plataforma per la Llengua. L’acte va finalitzar
amb una breu sessió culinària conduïda pel xef
Ly Leap i un petit tast del plat elaborat.
Concretament, El català als fogons és un
llibre amb receptes proposades per membres
i representants d’aquestes entitats de nous
catalans, que conté dos pròlegs signats pels
reconeguts xefs Carme Ruscalleda i Ly Leap.
El llibre sorgeix de tot un seguit d’activitats
culinàries en les quals es van elaborar aquests
10
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plats, i que van tenir lloc en diferents
espais de la ciutat (a les seus de
les entitats, en centres cívics i
restaurants). Les sessions van servir
per propiciar l’intercanvi cultural a
més de la pràctica del català per
part de persones nouvingudes. La
difusió d’El català als fogons va tenir
molt de ressò, essent protagonista
de programes
televisius com,
per exemple, el
programa “Tot
un món” de TV3
(emès dissabte
24 de novembre).
S’han editat 2.000 exemplars
del receptari, que s’han
distribuït bàsicament entre
les entitats participants i
altres entitats de suport a
la immigració, en centres
cívics, en Centres de
Normalització Lingüística
i en organismes que
gestionen programes
lingüístics i d’acollida com
ara el Voluntariat per la
Llengua.
El receptari també es pot veure en format pdf a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/105
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Acollida
lingüística
La Masia del Barça i la
Plataforma per la Llengua
Fa dos anys, la Fundació del FC Barcelona
i la Plataforma per la Llengua van firmar un
conveni per treballar en diferents àmbits
i projectes d’actuació per fomentar l’ús i
el coneixement del català. Un d’aquests
projectes —que s’està duent a terme avui
dia— incideix en l’acollida i promoció del
català a La Masia.
Aquest projecte és tot un repte per a la
nostra entitat, perquè La Masia engloba
unes característiques molt especials. Una
d’aquestes és que, actualment, 52 dels 79
nois que hi resideixen provenen de fora de
l’àmbit lingüístic català, fet que ens obliga a
treballar per adreçar-nos a un col·lectiu molt
heterogeni —amb nois provinents de gairebé
tots els continents—, amb una diversitat molt
notable de cultures i llengües d’origen. En
definitiva, es tracta d’un projecte ambiciós,
on s’hi ha implicat tothom, tant els residents
—esportistes—, com els professionals que hi
treballen dia a dia —entrenadors, monitors,
professors... Amb els primers, la tasca que
hem desenvolupat s’ha orientat a facilitar-los
la incorporació al català, com a llengua pròpia
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Marc Biosca
Àrea d’Acollida lingüística

del país i del FC Barcelona. Una llengua que
els generarà oportunitats per a desenvoluparse com a persones i com a esportistes —
avui dia, tots els capitans de les seccions
professionals del FC Barcelona parlen català.
Paral·lelament, també s’està duent a
terme tota una tasca de formació per als
professionals que abans citàvem a través d’uns
tallers formatius que promouen una gestió
lingüística inclusiva i solidària, tot apropant
eines pràctiques i una argumentació eficaç que
permeti, en darrera instància, desenvolupar
totes les tasques en llengua catalana.
Tot aquest procés està resultant molt
enriquidor, perquè ens atansa a una realitat
complexa i, a la vegada, perquè ens permet
treballar colze a colze amb una institució —La
Masia— que excel·leix en la seva tasca i té un
reconeixement unànime a nivell mundial.
En definitiva, projectes com aquest ens
ajuden a plantejar nous horitzons per a la
nostra ONG que, cada vegada amb més força,
es consolida com una entitat de referència en
la gestió lingüística d’entorns multilingües.

Cultura i
audiovisual
Més bastons a les
rodes per a les
pel·lícules en català
La Plataforma per la Llengua
va presentar el 20 de juliol
passat als cinemes Girona
de Barcelona un informe
que analitzava l’oferta de
pel·lícules amb versió en
català i el tractament i la
distribució que se n’ha fet a
les pantalles de Barcelona
entre el febrer i l’abril de
2012. L’informe destaca les
greus mancances respecte
a la distribució i exhibició
dels films que té la ja prou
escassa oferta del cinema
en català. Només un 14,5%
de les pel·lícules estrenades
en català a Barcelona es van
projectar finalment en llengua
catalana; la resta d’aquestes
pel·lícules, que tenien còpia
en català, es van estrenar
en castellà (representant el
85,5% de les sessions).
L’informe també mostra en
quins cinemes i horaris hi ha
més presència d’estrenes en
català, i el temps de durada en
cartellera segons la llengua.
S’observa, per exemple, que
en aquest període només

3 cinemes van projectar la
majoria de les sessions de les
pel·lícules estudiades en versió
catalana i que, en canvi, en 13
cinemes de la ciutat aquestes
mateixes pel·lícules s’havien
projectat exclusivament en
castellà. A més, les sessions
en català tenen tendència a
oferir-se en horaris menys
comercials (sessions golfes),
que no pas al vespre o a la
nit. Malgrat aquestes greus
discriminacions en la distribució
i exhibició de les pel·lícules
amb versió en català, l’ONG
també va recordar altres dades
recents que indiquen com
l’assistència de públic a les
pel·lícules en català
continuava situant-se al
sostre de l’oferta. Per això
va denunciar tant la manca
de resposta a la demanda
actual de cinema en català
d’una part important del sector
com la manca d’un major
avenç en l’aplicació de la Llei
del cinema de Catalunya.
Vegeu l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/
estudis/interior/102

Gemma Ponsa
Àrea de Cultura i audiovisual

La Llei del cinema i la CE
Respecte a la Llei del cinema,
la Plataforma per la Llengua
va enviar a diverses autoritats polítiques, l’estiu passat,
un document amb una sèrie
d’argumentacions per donar
resposta a l’exigència de la
Comunitat Europea (CE) de canviar la Llei. Segons la CE, la Llei
del cinema afavoria al castellà
davant d’altres llengües.

Pel·lícules que tenen còpia
en català estrenades a
Barcelona (febrer-abril 2012)
85,5%

14,5%
Sessions projectades en castellà
Sessions projectades en català
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Participació
i voluntariat
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Premi Voluntariat
2012 per a la
Plataforma
per la Llengua

ÍLIA
ESTAR I FAM

L’11 de desembre de 2012, la Plataforma per
la Llengua va rebre el Premi de Voluntariat, en
la categoria de votació popular, atorgat per la
Generalitat de Catalunya, per la tasca realitzada
per la Comissió de jocs i joguines.

Sota el nom “En català, jugues? Voluntariat
pels drets lingüístics i socials”, vam presentar
el projecte amb el qual treballem des de l’inici.
La Comissió de jocs i joguines es va iniciar amb
l’objectiu de celebrar una festa, cap els volts de
Nadal, per reclamar els drets dels infants a jugar
en català. Però, de mica en mica, la comissió
ha anat creixent fins al punt que ara ens trobem
un cop per setmana: treballem per tal de
conscienciar les empreses de la importància
de tenir en compte la nostra llengua a l’hora de
comercialitzar productes orientats als infants i
adolescents al nostre país; per fer visibles els
jocs i les joguines que ja incorporen el català a
les botigues; i també per convidar la població
catalana que tingui en compte la llengua a l’hora
de comprar els regals, tot donant a conèixer
l’oferta i contribuint a augmentar la venda
14
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La Plataforma per la Llengua és una ONG
basada fonamentalment en el voluntariat. El
treball voluntari ha creat l’entitat i l’ha fet créixer
i n’ha definit el perfil propi fins a l’actualitat. I
un exemple ben clar és la Comissió de jocs i
joguines, que des del seu inici, ara fa 8 anys,
està integrada per voluntaris i una tècnica.

de jocs, joguines, vídeos, videojocs i altres
materials que incorporen el català.
Per tal de fer arribar aquest missatge a tots els
consumidors, la comissió cada any continua
celebrant la Festa per al joc i la joguina en català.
La Festa es va iniciar ara fa 8 anys; aleshores
era una festa petita amb diferents voluntaris
que ens ajudaven a desenvolupar alguns petits
tallers. I de la mateixa manera que en la comissió
els voluntaris han augmentat, la Festa també ha
crescut i s’ha omplert de contingut. Amb aquesta
crescuda vam haver de fer una crida important
de voluntaris; la bona resposta rebuda per part
de grups escoltes i dels voluntaris i socis de
l’entitat ha ajudat a fer-la possible. Aquest any
érem gairebé 150 voluntaris!

Àrea de Jocs i joguines

Sense el moviment social que defensa que
el català pugui ser una llengua normal, llengua
comuna i d’ús social, la Festa per al joc i la
joguina no es podria dur a terme. Per això
volem donar les gràcies a totes les persones
voluntàries que ens han ajudat en la nostra
tasca, formant part de la comissió, participant
de la festa o col·laborant en la creació de la nova
web de joguines en català, creada per l’entitat
gràcies a l’ajuda de donacions voluntàries.
Però ara no ens volem aturar aquí, volem
continuar creixent i lluitant per tal que el Codi de
consum es compleixi, per tal que es normalitzi
una situació anòmala. Per això aquest any
continuarem treballant amb el Consorci per

a la Normalització Lingüística per fer arribar
el projecte a les botigues d’arreu del territori.
També volem fer extensible la Festa per al joc
i la joguina a totes les poblacions que demanin
col·laborar, tot creant una ludoteca itinerant
i fent altres tallers. Volem fer arribar el web
www.jocsijoguines.cat a tot el territori de parla
catalana i continuar divulgant l’oferta de jocs
i joguines que incorporen el català. Però per
tot això necessitarem ajuda dels voluntaris, de
tots aquests 150 voluntaris que, per convicció
i estima a la nostra llengua, faran possible la
tasca i la feina de la comissió de joguines i de la
Plataforma per la Llengua.
A tots i a totes: moltes gràcies!!!
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Jocs i joguines

L’1 de desembre del 2012 va tenir lloc al
passeig Lluís Companys de Barcelona la 9a
Festa per al joc i la joguina en català, que com
cada any realitza la Plataforma per la Llengua
i que serveix de protesta per denunciar la
il·legalitat que s’està cometent per part de les
empreses al no etiquetar els productes en
català com demana el Codi de consum. Per
això, els membres que treballem en l’ONG del
català no pararem fins que es normalitzi una
situació anòmala i fins que TOTES les empreses
respectin aquesta llei de la Generalitat.
Encara que va ser un gran èxit d’assistència,
tots els que treballem per la Plataforma per la
Llengua teníem una sensació agredolça perquè
ens faltava en Martí Gasull, ànima de l’entitat,
company i per molts de nosaltres un gran
amic. Per tal de recordar-lo, vam fer un petit
homenatge que consistia en enlairar globus
blancs mentre sonava el Cant dels ocells,
interpretat per en Pere Cabré al violoncel.
Aquest any, els assistents (més de 6.000
persones) van poder gaudir de tallers propis
de la Plataforma com la ludoteca, “Emporta’t
un record tot fent una xapa”, l’Arbre de la
llengua de la comissió d’educació de l’entitat,
o de tallers externs, com el d’aprendre a fer
polseres amb puntes de coixí, un taller de
jocs matemàtics o una biblioteca portada per
Cavall Fort, entre molts d’altres. Igualment,
disposàvem d’un bar on ens podíem treure
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Àrea de Jocs i joguines

el fred amb brou casolà i xocolata calenta
a càrrec d’en Pep Salsetes, i d’un cinema
per gaudir de projeccions en català. Tot ben
animat amb la música d’en Fefé i companyia
a l’escenari i amb l’espectacle “El Liatroques”
de l’Ulldistret. També va ser important donar a
conèixer la creació del web
www.jocsijoguines.cat, on es pot trobar un
catàleg extens dels jocs i joguines que hi ha al
mercat que incorporen el català.
Enguany, van haver-hi força canvis en relació
amb les edicions anteriors. No només al
lloc on es va realitzar la festa: també es va
poder gaudir de la primera fira on empreses
i botiguers exposaven i venien els seus jocs
i joguines en català. Un altre canvi va ser
la visualització de la tasca realitzada amb el
Consorci per a la Normalització Lingüística, tot
presentant la seva campanya “I tu, jugues en
català?”, enfocada cap als botiguers per tal
que mostrin i exposin els jocs i joguines que
incorporen el català.
Però aquesta festa no hauria estat possible
sense l’ajut de més de 150 voluntaris, sense
els agrupaments escoltes, els Ganàpies
per la llengua, l’Institut Ferran Tallada i tots
els voluntaris i socis de l’entitat que hi van
participar. A tots ells moltes gràcies! Any rere
any, la Festa per al joc i la joguina en català es
va consolidant com una Festa reivindicativa i
familiar de referència.

FOTOS: NOEMÍ FORTÓN, MARTÍ GASULL I AVELLÁN, CARMEN PÉREZ.

Èxit de la 9a Festa
per al joc i la
joguina en català

Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/festajoguina
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Jocs i joguines
La Plataforma per la
Llengua llança un web per
potenciar el joc i la joguina
en català, que suposa
només un 6% del sector

Àrea de Jocs i joguines

La Plataforma per la Llengua
ha posat en marxa un nou
projecte per potenciar i
promocionar la joguina en
català. Es tracta del primer
web que aplega tots els jocs
i joguines que hi ha al mercat
que incorporen en català:
www.jocsijoguines.cat.
Es tracta d’una eina que vol
facilitar la compra dels jocs i
joguines en català i, alhora,
conscienciar a fabricants,
botiguers i compradors de
la utilitat d’incorporar la
llengua catalana en els seus
productes. I és que l’ONG del
català ha avaluat que només
700 dels jocs i les joguines
que es venen actualment al
mercat, un simbòlic 6% del
total, incorporen la llengua
catalana. Només 80 fabricants
de joguines utilitzen el català
en els seus productes. Entre
els que no respecten el
consumidor catalanoparlant hi
ha marques tant conegudes
com Imaginarium, Playmobil,
Barbie, Famosa, Lego,
Fisher Price, Giochi Preziosi,
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Nenuco, Hasbro o MB, entre
d’altres.
El web inclou, d’una banda,
una llista de joguines
ordenades per tipologia i
per edats i, de l’altra, la llista
d’empreses i fabricants que
s’han detectat que inclouen la
llengua catalana en els seus
productes, també agrupats
per poblacions i comarques.
La llista d’establiments que
es comprometin a tenir i a
exposar en condicions joguines
que parlin en català s’afegiran
també posteriorment al web.

De la mateixa manera, el
web inclou un apartat de
participació per tal que els
ciutadans ajudin a completar
i ampliar el web amb nous
productes o fabricants. Les
aportacions que ens arribin
s’aniran recollint.
El projecte del web s’ha
pogut dur a terme gràcies al
micromecenatge i ha estat
possible gràcies al suport i
les aportacions econòmiques
de 110 mecenes i a la
col·laboració desinteressada de
l’il·lustrador Valentí Gubianas.

Martí Gasull,
tot un camí
per la llengua
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La república catalana,
des del Manaslu
(En record a en Martí Gasull, alpinista i ànima
i fundador de la Plataforma per la Llengua).
Fins al darrer moment –abans de la fatídica
catàstrofe del dia 23 de setembre al camp
3 del Manaslu, a gairebé 7.000 m– en Martí
Gasull era del tot conscient dels canvis que
s’estaven succeint al nostre país. Havia partit
al Nepal a finals d’agost. El dia 11 ell ja era al
peu de la muntanya. Des del camp base, a
gairebé 5.000 metres d’alçària, anava seguint
els esdeveniments que li explicàvem a través
del telèfon via satèl·lit, amb l’ànsia d’un cop fet
el cim tornar com més aviat millor i participar
activament de tot plegat. Ens deia que ho
volia viure; i que la Plataforma per la Llengua
havia d’adaptar-se a la nova situació. Entre les
pertinences que tenia al camp base, i que ha
pogut recuperar la família, hi ha un netbook
amb el qual, a les estones de descans i de
mal oratge, aprofitava per fer feina per a la
Plataforma per la Llengua. Entre els documents
que va elaborar allí, n’hi ha un de molt especial;
de cinc pàgines. El va començar allí, a la
muntanya, perquè, bo i sabent les darreres
notícies, no podia esperar un sol moment
més i li calia plasmar les idees que més tard
volia traslladar a la Plataforma per la Llengua
i al país. El document porta com a títol Línies
bàsiques d’un nou règim lingüístic per al nou
estat català. Règim lingüístic a la Constitució
Catalana. En aquest document estableix el
procés i les propostes de base de continguts

20

Article de Bernat Gasull i Roig
publicat al diari El Punt Avui el 17
d’octubre de 2012

lingüístics de la nova constitució; com ell diu:
“En aquest document volem resoldre tan sols
l’estatus d’oficialitat de les llengües al nou
Estat català i, per tant, volem donar elements
per a la redacció dels elements lingüístics de la
nova Constitució de Catalunya”.
Fa un esborrany de propostes, en què
planteja el català com a llengua oficial del nou
estat, llevat de la Vall d’Aran, on el Consell
General de la Vall d’Aran seria l’únic que
tindria plenes competències per determinar
l’oficialitat de les llengües. Parla del paper,
drets i obligacions pel que fa al català en
l’àmbit internacional, de la Unió Europea, de
l’ensenyament, dels permisos de treball i
residència, de l’administració de justícia, de
l’àmbit socioeconòmic, del món audiovisual
i d’altres aspectes. Especifica l’oficialitat de
l’occità amb ple reconeixement oficial. Té
en compte que un cop independents encara
hi ha territoris on el català estarà penalitzat,
com el País Valencià i les Illes Balears. Pel
que fa a la situació del castellà planteja els
models internacionals més avançats aplicats
en aquests casos. Com ell diu: “El castellà,
pel fet de ser la llengua primera d’una part
important de ciutadans i ciutadanes de
Catalunya, i pel seu paper en la història
recent de Catalunya, adquireix un estatuts
especial de reconeixement a l’Estat català”.

Martí Gasull,
tot un camí
per la llengua

En aquest aspecte parla del dret de tots els
ciutadans d’usar el castellà, d’adreçar-se en
castellà a les administracions i el dret de ser
atesos en aquesta llengua si ho demanen. A
l’ensenyament planteja diverses alternatives,
que sempre inclouen que la llengua i literatura
castellanes siguin ofertes a tots els ciutadans,
als quals se’ls ha d’assegurar un coneixement
adequat de la llengua.
En Martí enguany va tornar al Manaslu. Va
estar dubtant fins al darrer moment; però
el que li va passar l’any passat va ésser
determinant perquè finalment partís. Fa un
any ell també era per aquelles terres. Llavors
la dissort va fer que el xerpa de cordada amb
qui anava (ell anava sol amb el xerpa en estil
sempre d’alta muntanya) es posés malalt, amb
fortes hemorràgies. Va intentar que l’agència
on havia contractat el xerpa se n’ocupés i
arribés un substitut. Es van negar a enviar-li
un altre xerpa i a atendre el malalt. En Martí va
demanar ajut a altres expedicions, en les quals
hi havia metges. Aquestes expedicions es van
negar a cedir el metge, tot i que en principi hi
havia una metgessa disposada a atendre’l, que
finalment no va poder fer-ho per la negativa
de l’expedició a la qual pertanyia. El xerpa li va
demanar que el salvés. Ell va desistir de trobar
un altre company de cordada. En Martí va
renunciar a tot –això volia dir especialment de

fer el cim– per agafar el xerpa i, com va poder,
portar-lo a l’hospital. Va baixar a peu el malalt
a través de diversos dies de tresc, després
de comprovar que en el primer poble proper
al camp base tampoc no el podrien atendre.
El va dur fins a Katmandú. No va poder fer
el cim perquè considerava que ell no podia
deixar ningú a la seva dissort, i gràcies a això el
xerpa es va guarir. Aquesta història no va sortir
enlloc, perquè ell no feia escarafalls d’aquestes
coses. Enguany va tornar al Manaslu tenint en
compte el més mínim detall perquè això no
es pogués repetir i pogués reeixir en l’intent.
Estava en molt bona forma i tot anava com
estava previst.
En Martí ha sacrificat moltes coses pels altres,
però hi ha un somni que hem de procurar de
no sacrificar més, per ell i per tots plegats. És
el de la democràcia, el de la independència, el
del reconeixement ple del català. Tots tres van
lligats i formen part dels valors d’una societat
madura i moderna. No l’hem de decebre.
Abans de marxar, el 31 d’agost d’enguany,
ens deia a la família que no patíssim, que ho
tenia tot controlat com mai, que no passaria
res, i, si fos el cas, si anaven mal dades, si
calia renunciaria al cim.”La muntanya és
important –ens deia– però hi ha dues coses
més importants per mi encara; en primer lloc hi
ha la família, i després, el país”.
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La Plataforma per la Llengua
anuncia la creació del Premi
Martí Gasull a la defensa i
promoció del català durant un
multitudinari acte d’homenatge
La Plataforma per la Llengua convocarà
aquest any un premi que s’atorgarà a
persones físiques o jurídiques que hagin
contribuït de manera notable a la millora de
la situació de la llengua en l’àmbit lingüístic
català i que portarà el nom de Martí Gasull
i Roig. L’anunci el va fer el president de
l’entitat, Òscar Escuder, en el marc del
multitudinari acte d’homenatge a Gasull,
que el passat 15 de gener va exhaurir les
localitats de la sala gran del Teatre Nacional
de Catalunya. L’acte, presentat i conduït
per la periodista Mònica Terribas, va aplegar
una àmplia representació institucional i de
la societat civil del país. Amb aquest acte,
l’entitat va recordar la figura de Gasull i va
fer un repàs de la seva trajectòria personal i
professional i del seu imprescindible paper en
l’extensió de l’ús social de la llengua catalana.
L’homenatge va combinar elements
audiovisuals vinculats a la trajectòria vital,
professional i ideològica de Martí Gasull, com
el cant coral, la muntanya o el país, i aquests
elements es van traduir en intervencions dalt
de l’escenari i també en actuacions musicals en
directe provinents d’arreu dels Països Catalans.
Així, durant tota la nit, dalt de l’escenari hi van
aparèixer persones com el muntanyenc Nil
Bohigas, o també cares anònimes, com un
grup de catalans de nom “Martí” o “Martina”,
que van llegir diversos textos i poemes.
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A més, membres de les corals La Fuga,
Cantiga i Genciana, de Gràcia, van cantar la
cançó “Se canto”, cançó occitana considerada
l’himne d’Occitània, harmonitzada pel director
Poire Vallvé des d’una pantalla a l’escenari.
Entre les actuacions en directe cal destacar
les de la formació valenciana Al Tall, que va
interpretar la coneguda “El cant dels Maulets”,
el menorquí Cris Juanico, que va fer una versió
del tema de Ja t’ho diré “Si véns” i el pianista
català Manel Camp, que va tocar una versió en
piano de “Viatge a Ítaca”, de Lluís Llach. En les
seves intervencions posteriors a l’actuació, tots
tres van denunciar les agressions que
pateix el català arreu del territori.
L’acte es va dissenyar de manera
que va ser simultàniament un
homenatge a Martí Gasull però
també un compromís per la llengua
catalana, en un moment en què
s’han intensificat els atacs de
tota mena contra el català. Així,
l’acte va fer prendre consciència,
a través del record de l’exemple
i de la feina feta per Martí
Gasull, de la importància de
les actituds fermes individuals
de tots plegats i de la feina
capdavantera i rigorosa que
realitza i continuarà realitzant la
Plataforma per la Llengua.

FOTOS: LLUÍS BRUNET I ORIOL CASANOVAS

Martí Gasull,
tot un camí
per la llengua
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La societat civil
parla d’en Martí
“Home de grans virtuts: persona humil
i generosa i treballador infatigable, no
es volia significar mai i sempre quedava
conscientment a segona fila, sabent, tots els
altres, que bona part de la feina l’havia fet
ell; gens pretensiós, gens sectari, tenia una
capacitat de treball formidable
que poques vegades he vist en
d’altres persones”.
Jordi Manent
El Punt Avui, 30-IX-2012

“Home forjat a la fornal de la fe encarnada,
estintolat per la força del coneixement
de la filosofia i per un amor sense límits
al país, estava dotat per al servei per al
comandament. Home de trinxera
i d’estat major, predicava
amb l’exemple i mai va dir
no a servir”.
Antoni Vives
Ara, 1-X-2012

“Seria impossible enumerar aquí totes i
cadascuna de les seves grans ascensions, al
llarg de vint anys de viatges i expedicions el
seu bagatge és extens. Va des del Pamir, el
Karakorum i l’Himàlaia, als Andes, Alaska,
els Alps de Nova Zelanda i
per descomptat els Alps i els
Pirineus”.
Pasqual Garriga i Martí
Excursionisme 371,
novembre-desembre 2012

“«Només el coneixement us farà lliures»,
solia repetir als seus alumnes de llatí i de
filosofia (...). Treballador incansable, lector
empedreït, conversador incisiu. Un home bo,
íntegre. Amic dels seus amics. Introvertit de
mena, deixava enrere la timidesa quan es
trobava davant dels seus alumnes o en petit
comitè (...). La perseverança,
la seva principal virtut, el
feia arribar gairebé sempre
fins al final”.
David Serrano Blanquer
La Vanguardia, 6-X-2012
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Martí Gasull,
tot un camí
per la llengua

“Era un activista, un promotor, un
entusiasta de 43 anys, llicenciat en filosofia
i filologia clàssica. Aquesta dedicació la feia
compatible amb les ascensions
(...); a la gent que té vocació
d’explorador no se li pot
demanar un límit”.
Josep Maria Espinàs
El Periódico, 27-IX-2012

“En Martí Gasull volia resultats tangibles en
la millora lingüística i en l’ús social del català,
i per això esmerçava matins, tardes i nits en
dissenyar projectes, teixir complicitats o fent
feina de carrer. L’eficiència,
sempre, va ser un dels punts
que remarcava”.
Francesc Marco Palau
Nova Conca, 28-IX-2012

“Mentre el nostre país s’acosta il·lusionadament
a la consecució de les seves aspiracions de plenitud nacional, en Martí ens ha ajudat a ser-hi
més a prop. Tinguem-ne present el testimoni i el
record i avancem amb determinació pels camins que ell va
contribuir a obrir i eixamplar”.
Carles Duarte
Recull 2027, octubre de 2012

“Des de l’esforç constant, la perseverança i el
compromís (...) ens aportà la màxima, que els
grans objectius s’aconsegueixen treballant,
dialogant, fent pedagogia,
sense estridències, però sense
renúncies i des del dia a dia”.
Llorenç Olivé
Justícia i Pau, 1-X-2012

“La sala de l’oratori plena a vessar era
la mostra evidentíssima que la dedicació
de Gasull a la defensa de la
seva llengua, el seu país i les
muntanyes ha esdevingut un
triomf”.
Jordi Panyella
El Punt Avui, 1-X-2012

“Totes eixes característiques ètiques que havia
mamat dels vells llauradors valencians quan
era un infant, les veia reflectides en la cara de
Martí Gasull. I, mirant-lo, em reafirmava en
la convicció que eixa manera de ser i d’actuar
era la més adequada per als
balears, per als valencians
i per als catalans”.
Abelard Saragossà
23-XII-2012
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El president de la Generalitat de Catalunya,
Artur Mas, va lliurar la Creu de Sant Jordi a títol
pòstum concedida al fundador i ànima de la
Plataforma per la Llengua Martí Gasull i Roig,
el vespre del dimarts 30 d’octubre de 2012. La
va recollir la família dins el marc del Saló Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya. L’emotiu
acte va aplegar personalitats polítiques de
primer nivell, amics i familiars i representants
de l’entitat. En el seu discurs, Mas va emplaçar
tothom a treballar conjuntament per aconseguir
que “Catalunya fes el seu cim”, establint un
paral·lelisme entre la pujada a l’Himàlaia que feia
Gasull al setembre amb el camí que ara engega
el país per aconseguir l’estat propi.
L’acte va començar amb un parlament de
Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua, que va
fer una glossa de Martí Gasull i Roig i va
recordar-ne la figura. Tot seguit el secretari del
Govern, Germà Gordó, va llegir el decret de
concessió del guardó, i el president Mas va fer
lliurament de la Creu de Sant Jordi als pares
del guardonat, Martí Gasull i Avellán i Maria
Pilar Roig, i al seu germà, el també membre
de la Plataforma per la Llengua Bernat Gasull,
que va pronunciar un emocionant discurs de
record. Va tancar l’acte el discurs del president
Mas, que va demanar que tots fem pinya per
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Una merescuda
Creu de Sant
Jordi i altres
reconeixements

aquest objectiu comú i va valorar la vàlua, la
implicació, l’honestedat i la constància de Martí
Gasull. L’acte es va cloure amb el cant dels
Segadors i un sentit aplaudiment general.
A més, han estat nombroses les mostres
de record d’entitats i institucions. El Premi
d’Obra Cultural Balear Aina Moll i Marquès a
la nit de la Cultura 2012, el guardó Segador de
l’any per part de Reagrupament, el minut de
silenci del plenari de Gràcia o els homenatges
excursionistes en serien una bona mostra.
També les mencions del Simposi sobre la
promoció de l’ús del català a l’IEC, de la
jornada de Competència lingüística i ús social
del català promoguda per Somescola.cat a la
UB i de la II Setmana de la Llengua Catalana a
Esparreguera.

Martí Gasull,
tot un camí
per la llengua
Entrevista a Roger Buch
i Martí Gasull, membres
fundadors de la
Plataforma per la Llengua
D’on neix la Plataforma per la Llengua?
Roger Buch – Neix d’una reflexió. Un cop es dissol
la Crida l’any 1992-93 es nota que falta un buit,
un grup que treballi per la llengua, i a partir d’aquí
sorgeixen diverses iniciatives d’entre les que ha
acabat triomfant aquesta, la Plataforma. L’origen ve
d’un petit grup, que és el Col·lectiu l’Esbarzer que
neix als Lluïsos de Gràcia. Uns mesos més tard això
anirà lligat amb una altra entitat, que
és Joves per la Llengua, impulsada
per diferents organitzacions juvenils
polítiques, i és el moment en què es
troben aquestes dues organitzacions.
Martí Gasull – Jo potser hi afegiria
el vessant més romàntic: destacar
una trobada d’un cap de setmana
al Canigó, on es van posar les
bases, no només de reflexió, sinó
també de maneres de fer, de la
futura Plataforma. Això és previ a
la convergència entre les diverses
entitats.
Per tant, l’entitat que crea la
Plataforma és l’Esbarzer, i, al cap de poc temps,
s’hi afegeixen altres entitats que estaven dins de
Joves per la Llengua.
RB – Hi ha un moment clau dins la història de
la Plataforma que és l’acció del rècord Guiness
de llaunes de Coca-cola a la plaça de Catalunya
de Barcelona. En aquest moment només hi ha
l’Esbarzer i altra gent dispersa que fa l’acció sota
el nom de la Plataforma per la Llengua. En aquell

Entrevista feta per Sònia Llinàs i Jordi
Manent i publicada a La Corbella (núm. 6)
en motiu del desè aniversari de l’entitat

moment es fa aquesta posada en escena. Després,
i a final d’aquest curs, hi ha l’experiència de
Joves per la Llengua. I el curs següent serà quan
confluiran amb el nom de Plataforma per la Llengua.
Ja no és una única organització sinó que són
diverses les organitzacions que conflueixen.
Cap a on dataríeu els orígens de la Plataforma?
MG – Jo crec que l’origen és el 1993. El rècord
Guiness és el desembre de 1993.
Tanmateix, els orígens mentals serien
al juliol-setembre del mateix any, que
és una preparació.
RB – Hi ha dos moments claus:
un és el rècord Guiness i l’altra
és la concentració davant dels
cinemes Maremàgnum, aleshores
recentment estrenats, per protestar
que la pel·lícula Pocahontas només
s’estrenava en espanyol. És en aquest
moment que s’ajunten o conflueixen
diverses organitzacions, sobretot la
JNC de CDC, les JERC, Cultura Cat,
l’Associació per la Llengua, Joves per
la Llengua i la Plataforma (Esbarzer) que en el nom
de Plataforma per la Llengua convoquen. És a dir,
que aquesta és la primera actuació real que amb la
participació de diferents entitats es fa sota el nom
de Plataforma.
MG – Sí, des dels orígens de l’Esbarzer, quan
encara no existia la Plataforma, sempre hi havia
hagut la voluntat d’intentar incloure a tothom.
RB – Sí... En canvi, Joves per la Llengua,
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Martí Gasull i Roig (Barcelona, 1969 – Himàlaia, Nepal, 2012). Llicenciat en Filologia
clàssica i en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, obtingué un Postgraduat
en Filologia clàssica i un altre en Direcció i administració d’empreses. Fou professor de
llatí i de filosofia. Gran aficionat a l’alpinisme, el 1993 fou un dels catorze fundadors de la
Plataforma per la Llengua. Des de sempre i ininterrompudament, dirigí o co-dirigí l’entitat i
formà part dels seus òrgans més decisoris com el Secretariat o l’Executiva.
Roger Buch i Ros (Barcelona, 1970). És Doctor en Ciències polítiques per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Actualment és professor a la Facultat d’Educació Social i Treball
Social de la Fundació Pere Tarrés (FPT) (Universitat Ramon Llull), on ha desenvolupat
projectes de participació ciutadana, voluntariat i foment de l’associacionisme. Ha estat
fundador i dirigent de la Plataforma per la Llengua i vocal de la junta d’Òmnium Cultural.
Ha publicat llibres i articles sobre anàlisi electoral i política i sobre l’independentisme català.

creada el 1994 i que va durar un any escàs, sí que
tenia la connotació d’haver estat impulsada per
gent de la Joventut Nacionalista, en concret pel seu
secretari general, que era el Carles Campuzano, que
de seguida va apostar per la Plataforma.
Què us va fer moure a crear una espècie d’ONG
com la Plataforma per la Llengua?
RB – La necessitat i el fet de veure que hi havia un
camp per córrer. Veure que hi havia idees per fer
coses i que hi havia una necessitat d’una gent que
demanava fer una sèrie de coses, un potencial, i en
canvi hi havia una baixada brutal de la mobilització.
MG – I després ganes. Hi havia molta admiració per
la Crida. L’Esbarzer i altres entitats tenen coexistencia temporal amb la Crida, però la Plataforma no.
Desapareix la Crida i apareix la Plataforma com a tal.
Quan es va crear la Plataforma, us haguéssiu
pensat mai que l’entitat arribaria a la dècada
de vida? Vau pensar en una cosa de present
immediat o amb visió de futur?
MG – Potser estava molt clara una cosa, fos la
Plataforma, fos el que fos... Que sí que es treballava
amb uns anys vista. S’havia dissolt la Crida, Òmnium
estava com estava... Hi havia ganes que hi haguessin
organitzacions potents de la societat civil en el futur.
I que tingués una certa continuïtat?
MG – La Plataforma com a tal no pensava en això...
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RB – No, en un inici, no. En un inici més aviat el que
es volia és que hi hagués reacció pel carrer organitzada. Però no hi havia la decisió de crear una estructura forta, al contrari... Quan després la reflexió que
hem fet és que sí que cal crear organitzacions fortes
que són les que donen continuïtat.
Quines diferències hi ha entre la Plataforma de
1993 i la d’ara?
RB – Diverses coses. Sobretot la sensació que
un encara no està sol i que té complicitats. Hi ha
mitjans de comunicació que estan amatents a les
notícies de la Plataforma i un potencial de persones
que esperen que treballi. Només cal comparar com
estàvem el 1993 i com estem ara. I també el fet de
tenir l’experiència acumulada de les coses que fas.
Abans hi havia uns recursos materials molt més
dèbils. Només cal mirar el material que s’editava
aleshores i ara. No hi ha color.
MG – Jo crec que hi ha unes línies bàsiques que
s’han mantingut. Però que ara, per unitat d’esforç,
som molt més efectius. Ara se sap enfocar molt
més les coses per aconseguir un objectiu.
RB – El que costa molt d’imaginar-se és la
Plataforma per la Llengua sense Internet.
Actualment el 90% de la nostra activitat es basa,
més que en la web, en el correu electrònic.
MG – Abans es feia tot per telèfon!

Martí Gasull,
tot un camí
per la llengua

Per tant la Plataforma s’ha anat
professionalitzant...
RB – Si ens estem professionalitzant en el sentit
que hi ha més persones alliberades que donen una
solidesa a l’estructura, sí. I si “professionalitzar” té
el sentit de poder fer la feina millor, també.
La figura de l’activista està passada de moda?
RB – El 1993 algú deia que la figura de l’activista
no tenia futur. Els grans moments
de la Plataforma i de moviments
semblants han comptat sempre
amb la figura de l’activista.
L’activista que forma part d’un
engranatge mediàtic i que
aconsegueix la complicitat de les
persones en les accions que fa
encara té molt de futur.
MG – Ho veig igual. L’activisme
és molt important. Això no vol dir
que s’hagi de fer el mateix tipus
d’activisme que fa deu anys, però
jo crec que és molt important.
Ara hi ha l’activista de les noves
tecnologies.
Com a activistes, quins aspectes de la llengua
creieu que s’haurien d’activar?
RB – Hi ha coses que passen els anys i que no
canvien. Segurament el principal activisme no és
l’activisme organitzat sinó el domèstic, el del dia a
dia, el de l’ús social, que es guanya amb els hàbits.
Penseu que la tasca continuada de la Plataforma

ha contribuït a l’increment de la consciència
lingüística de la gent, dels governants, de les
empreses, etc.?
RB – La conseqüència més gran és haver animat
a un sector de la població a crear una pressió que
es pot fer i que té una utilitat. És a dir, passar de la
queixa destructiva a la queixa constructiva. És a dir,
aquella pressió d’animar el ciutadà pel seu compte
i organitzadament perquè es queixi i
aconsegueixi canvis.
MG – Home, hi ha un altre aspecte
d’haver influït. Per exemple, hi
ha coses que han rebut imitació i
n’estem molt contents. És el cas del
nostre lema “Volem viure plenament
en català”, que tothom fa servir.
Creieu que la tasca de la Plataforma
serà necessària d’aquí a deu anys?
Li augureu un bon futur?
RB – Tothom diu que sí. El que tots
voldríem, lògicament, és que no
calgués la Plataforma perquè el català
ja seria una llengua normal i no és
necessari treballar-hi... Però d’aquí a deu anys serà
necessari que hi hagi lluita lingüística.
MG – Jo sempre he cregut que el govern ha de fer
molt per la llengua i que ha de tenir el seu paper. El
tema de les lleis és molt important, però malgrat
això jo crec que sempre caldrà societat civil. Jo crec
que si el govern fa una cosa la societat civil n’haurà
de fer una altra, però sí que sempre caldrà que la
societat civil s’apunti al tema de la llengua.
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Ara és l’hora de fer
encara més feina
Són moments complicats per a la llengua,
especialment per les contínues agressions
que el català rep al llarg del domini lingüístic.
Necessitem entitats fortes que siguin capaces
de fer front als reptes que tenim, i que
puguin també fer avançar la llengua com a
eina de cohesió social i de benestar entre els
ciutadans.
Necessitem ser eficaços, aconseguir
resultats, realitzar una feina seriosa que
ens permeti avançar cada dia, i maldar
també per aturar l’ofensiva que estem
patint. Necessitem una ONG capaç de ser
innovadora en els discursos i en les accions,
i capaç també d’arribar de ple a la nostra
societat, que serveixi com a antídot de les
falsetats que alguns proclamen.
Necessitem recuperar l’autoestima, i l’estima
pel català, l’única llengua mitjana d’Europa
amb una anomalia lingüística evident i una
discriminació clara per part dels estats on es
parla.
Necessitem una ONG que treballi per fer del
català la llengua comuna dels ciutadans dels
nostres territoris.
Hi ha una ONG capaç de donar resposta a
aquests reptes: la Plataforma per la Llengua,
l’ONG del català, l’entitat de referència en
tot el domini lingüístic en temes de llengua
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Article publicat per Martí Gasull i Roig el 17 de juliol de 2012
al blog d’Opinió de la Plataforma per la Llengua al diari Ara.

i cohesió social. Segurament la feina de la
Plataforma per la Llengua no és suficientment
coneguda, perquè ens hem dedicat a treballar
més que a fer grans proclames, però és
justament això el que el país necessita.
Ara toca enfortir-la.

Martí Gasull,
tot un camí
per la llengua
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Entitat
La Plataforma per la
Llengua demana a la
ciutadania les seves
#RaonspelCatalà
La Plataforma per la Llengua va iniciar el passat
24 de novembre, coincidint amb la jornada de
reflexió prèvia a les eleccions, la campanya
#RaonspelCatalà, que pretén situar l’estat
de la llengua catalana en el debat públic i
alhora denunciar els atacs que el català rep
contínuament. La iniciativa anima la ciutadania
a enregistrar en un vídeo casolà els motius pels
quals parla, defensa i estima el català per tal
de poder recopilar totes les gravacions en un
document final al març.
Mitjançant un vídeo penjat al canal de la
Plataforma al Youtube, l’entitat ha proposat
11 raons per defensar el català, entre les
quals la immersió lingüística, l’oficialitat, la
legislació i l’ús de la llengua. El vídeo mostra
un recull d’algunes afirmacions sobre la
llengua catalana fetes des de la desinformació,
com per exemple, que no és una llengua de
negocis o que no s’utilitza a Internet. Aquestes
informacions es rebaten amb dades objectives
i arguments, com ara que ocupa la 27a posició
dins del rànquing mundial segons el pes
econòmic o que és la 8a llengua més activa a la
xarxa. Aquest vídeo, al qual hi ha posat música
el grup Ix!, ha rebut més de 80.000 visites.
A les 11 #RaonspelCatalà se n’hi han sumat
d’altres que els ciutadans han fet arribar a la
Plataforma per la Llengua i també “entrevistes”
a peu de carrer que han enregistrat voluntaris
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de l’entitat. La campanya, que ha estat possible
gràcies al suport de l’Agència Alícia, de la
productora Take-Ad-Away i d’Helena Moliné, que
s’ha encarregat de la locució del vídeo, inclou, a
més a més del vídeo, una aplicació de Facebook
per penjar i compartir els enregistraments

Noemí Fortón
Plataforma per la Llengua

casolans on tothom pot votar els més
originals i comentar-los. A les xarxes socials
és on la iniciativa ha agafat més embranzida
i amb el hashtag #RaonspelCatalà centenars
d’internautes han volgut deixar constància dels
seus motius per defensar la llengua catalana.
L’ONG del català ha engegat aquesta nova
campanya en un context en què s’han
intensificat els atacs contra la llengua catalana,
ja sigui en forma de sentències o d’amenaces

“d’espanyolització”, que no fan altra funció
que obstaculitzar el procés de normalització
lingüística. Per aquest motiu, la Plataforma
per la Llengua vol deixar palès que no és que
la llengua no es parli, sinó que “volen que no
es parli”, com diu l’eslògan de la campanya
#RaonspelCatalà.

Més informació a:
www.raonspelcatala.cat

Aclariment. El mapa sota el títol “El català, la llengua mitjana més desprotegida legalment
d’Europa”, aparegut al número 21 de la revista, detalla quins països consideren llengües
oficials de l’estat totes les llengües pròpies habituals parlades per més d’un 5% de la
població. En cap cas, doncs, sobre aquestes dades cal deduir-ne que a les comarques de
la Catalunya del Nord i a l’Alguer el català gaudeixi de la protecció adient.
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Entitat
La Plataforma per la Llengua
es mobilitza al carrer per
defensar la llengua
Les mobilitzacions a peu de carrer han estat
protagonistes durant els darrers mesos
per part de la Plataforma per la Llengua tot
complementant, quan ha estat necessari, la
tasca que es realitza des de l’entitat en les
seves diverses àrees de treball.
Si l’11 de setembre, un any més, l’ONG
del català disposava d’estands informatius
a Barcelona i realitzava la tradicional ofrena
floral en diverses poblacions del Maresme,
l’entitat també va participar a la multitudinària
manifestació organitzada per l’Assemblea
Nacional Catalana, la presidenta de la qual,
Carme Forcadell, és membre de l’Executiva de
la Plataforma per la Llengua. A més, pocs dies
abans, voluntaris de l’entitat tapaven la boca a

Francesc Marco Palau
Membre del Secretariat de la
Plataforma per la Llengua

l’estàtua de Rafael de Casanova amb el lema
“Volen que el català no es parli”. Amb aquesta
acció simbòlica es protestava pels continus
atacs que rep el català.
De la mateixa manera que l’ONG del català va
sortir al carrer durant la històrica Diada de 2012
a Barcelona, pocs mesos després, el 15 de
desembre, va tornar a sortir al carrer, aquesta
vegada a Castelló, tot refermant l’aposta
de l’entitat per la unitat de la llengua, en el
marc dels actes commemoratius del vuitantè
aniversari de les Normes de Castelló. La
participació a la marxa reivindicativa va fer que
la reunió de l’Executiva prevista per aquell dia
tingués lloc a la mateixa capital de la Plana.

FOTOS: MARTÍ GASULL I AVELLÁN
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Relleu en la
direcció de
La Corbella
Aquest número de La Corbella
compta amb Francesc Marco
com a nou director, que
substitueix a Jordi Manent
en el càrrec, que el passat
mes de maig va assumir

Daniel Mundet
Membre del Secretariat de la
Plataforma per la Llengua

la nova responsabilitat
de director del Centre de
Normalització Lingüística de
Barcelona. Francesc Marco
Palau té una trajectòria que
l’avala per desenvolupar
aquestes funcions. Historiador
especialitzat en història
contemporània, és responsable
de la Plataforma per la Llengua
Tarragonès i membre actiu de
l’Executiva de l’entitat. Amb
aquest relleu es vol consolidar
la bona feina realitzada fins
ara. No obstant això, se

seguirà treballant per impulsar
i modernitzar La Corbella. Es
continuarà recollint l’opinió de
l’entitat i de persones referents
en l’àmbit de la llengua amb
l’objectiu de fer que aquesta
publicació sigui útil a l’hora
d’explicar la tasca de l’entitat
i una eina pràctica en la
conscienciació lingüística. La
Corbella fa més de 10 anys que
s’edita. Té un tiratge de 9.000
exemplars i també es pot
consultar en línia al web de la
Plataforma per la Llengua.

LA PÍNDOLA
SOCIOLINGÜÍSTICA

També es pot consultar en línia al web de la Plataforma per
la Llengua, a: www.plataforma-llengua.cat/la_corbella

Hi ha webs que recullin els jocs i les joguines que hi ha en català al mercat?
Sí, i bàsicament n’hi ha dues.
www.jocsijoguines.cat és una web creada per la Plataforma per la Llengua, amb la
col·laboració de tres institucions catalanes, que recull els més de 700 jocs i joguines que
inclouen el català, les prop de 80 empreses i fabricants de jocs i joguines en català i unes
quantes botigues que són sensibles a vendre’n.
www.cpnl.cat/jocs és la web del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) que recull
un catàleg de jocs i joguines en català i diversos jocs per poder jugar en línia, entre d’altres
coses. Si entreu a l’enllaç www.cpnl.cat/jocroc/botigues.html trobareu una llista de més
de 35 botigues que venen jocs i joguines en català i que s’han adherit a la campanya “I tu,
jugues en català?” del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona – CPNL i que compta
amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua.
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Educació i
universitats
No es tracta
d’això, ministre
Alt i fort, clar i català. Així ho vam fer a la
Plataforma per la Llengua per denunciar les
declaracions del ministre Wert, on afirmava de
manera desacomplexada que volia “españolizar
a todos los niños catalanes”. Això ho vam
fer el passat mes de novembre, quan vam
penjar una pancarta de 9 metres de llargada
amb una fotografia del ministre d’Educació,
Cultura i Esports, José Ignacio Wert, al balcó
de la nostra seu de la cèntrica Via Laietana
de Barcelona. Aquesta pancarta de grans
dimensions va poder ser vista pels milers de
persones que diàriament passegen i transiten
per la Via Laietana.
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Vam afegir un toc d’ironia a la pancarta, tot
dient-hi “per fi diuen què volen. Gràcies senyor
ministre”. Era i és la nostra manera de celebrar
les declaracions del ministre perquè per fi
expressava els seus objectius reals, fins ara
amagats rere falses argumentacions. No cal dir
que des de la nostra organització considerem
que les paraules del ministre Wert són una
provocació i són impresentables i totalment
impròpies d’un ministre. A més d’explicitar
descaradament la voluntat d’eliminar el model
d’escola catalana, afegia tensions polítiques
demagògiques en un àmbit tan important com
l’educació i l’escola.

É
NCESC REVERT

Com a resposta a l’esborrany de la nova llei
d’educació del ministre Wert, el dia 8 de
desembre Somescola.cat es va manifestar per
defensar el model d’escola catalana i la immersió
lingüística que des de fa 30 anys és vigent, amb
èxit, a les nostres escoles. La resposta va ser
multitudinària. Desenes de places de pobles i
ciutats de Catalunya van acollir concentracions
que, d’una forma espontània, es van voler afegir

a la concentració de la plaça de Sant Jaume
de Barcelona. En acabar la concentració, es va
lliurar el Manifest de Somescola.cat al president
de la Generalitat de Catalunya i als consellers
Rigau i Mascarell.

OLA.CAT I FRA

Amb motiu de la celebració del Dia Europeu
de les Llengües, la coordinadora d’entitats
Somescola.cat, de la qual en forma part la
Plataforma per la Llengua, va organitzar un
acte acadèmic a la Universitat de Barcelona.
Hi van intervenir F. Xavier Vila, professor de
la UB i director del Centre Universitari de
Sociolingüística i Comunicació (CUSC), i Miquel
Àngel Essomba, professor de la UAB. Les seves
intervencions van ser moderades pel professor
de la UOC Miquel Strubell. Les aportacions,
molt brillants, van demostrar, una vegada més,
la importància que ha tingut l’escola catalana
per a la formació dels nostres joves i per a la
cohesió social del país. En el transcurs de l’acte,
amb una Aula Magna plena, es va presentar el
recull del treball fet per les escoles a partir de la
proposta didàctica “La paraula en català que més
m’estimo” i es va proposar el treball per a aquest
curs, “L’arbre de la nostra llengua”. Es va cloure
l’acte amb la participació de la Coral de Joves
Musicant, dirigida per Eulàlia Casso.

Teresa Casals
Àrea d’Educació i universitats

FOTOS: SOMESC

Somescola.cat
defensa el model
educatiu català
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Conscienciació
lingüística
Catavolta 2.0, el joc
en línia del català
Tot coincidint amb l’11 de setembre, la Plataforma
per la Llengua va donar a conèixer el Catavolta,
un joc lúdic, alhora que didàctic, que pretén
mostrar de manera divertida i amena l’estat
real de la llengua en àmbits tan diversos com la
universitat, les noves tecnologies i els mitjans de
comunicació, així com també sobre el nombre
de parlants, l’oficialitat, la legislació lingüística i la
importància del català al món, entre d’altres.
“Dels 10 webs més visitats del món, quants
disposen d’una versió en català?”, “Quin
percentatge de la població resident a Catalunya

Noemí Fortón
Plataforma per la Llengua

declara saber parlar en català?”, “Quin lloc
ocupa el català entre les llengües més actives
a Internet?”. Aquestes són algunes de les
preguntes que figuren en el joc i que disposen
d’una resposta múltiple de quatre opcions.
Un cop l’usuari escull la resposta que creu
correcta, el joc indica si l’encerta i, a més,
aporta informació i dades sobre la qüestió que
s’ha preguntat.
El Catavolta està disponible a través del web
www.plataforma-llengua.cat/catavolta i també a través
d’una aplicació dissenyada expressament per al Facebook a:
apps.facebook.com/catavolta

La Plataforma per la Llengua participa en el magazine d’estiu
“L’Apartament”, de COMRàdio
“Juguem amb la llengua” és el nom de la secció pròpia que durant
aquest estiu la Plataforma per la Llengua va realitzar diàriament al
programa “L’Apartament”, de l’emissora COMRàdio, espai dirigit
per Raquel Mateos. A través de les ones, la Isabel Romano i en
Josep-Anton Fernàndez van explicar diversos aspectes relacionats
amb la llengua catalana, com ara els jocs i joguines en català,
les parelles lingüístiques, l’estat del català a l’empresa, l’idioma
que parlen els avions i els altres principals àmbits de treball de la
Plataforma per la Llengua. A més a més, van fer anotar al calendari
de tots els oients les activitats que anualment realitza l’entitat a
favor del català, com ara la Festa per al joc i la joguina en català o les
activitats que s’organitzen per la Diada de Catalunya i per Sant Jordi.
Si teniu curiositat, podeu escoltar els diferents programes a:
www.plataforma-llengua.cat/apartament
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Territori

Un Consell Consultiu format per persones de
referència en el treball i la promoció del valencià
avalarà la feina de la Plataforma per la Llengua
al País Valencià i assessorarà l’entitat sobre els
diferents programes de treball. Aquest Consell
està format per intel·lectuals i persones que són
referents del món sindical, universitari i associatiu
valencià. El composen noms com Marc Candela,
Rosanna Cantavella, Manel Carceller, Maria Josep
Cuenca, Anna Esteve, Dariana Groza, Toni Royo,
Abelard Saragossà o Ferran Suay.
Amb la composició del Consell Consultiu, la
Plataforma per la Llengua País Valencià vol obrir
l’entitat a la societat valenciana i comptar amb
el coneixement i l’experiència de persones que
treballen per la llengua des de diferents disciplines, formacions i sensibilitats. La Plataforma per
la Llengua País Valencià reconeix i agraeix a tots
els membres del nou Consell la implicació que

Àlvar Kuehn
Plataforma per la Llengua País Valencià

suposarà formar part del seu projecte. Un projecte que és de tots i de totes, perquè el valencià,
varietat del català pròpia del País Valencià, és
cosa de tots i de totes. El nou Consell Consultiu
es va reunir oficialment per primera vegada el 13
d’octubre de 2012 a València.
La Plataforma per la Llengua País Valencià va
nàixer l’any 2001 amb l’objectiu de fomentar
l’ús social del valencià i garantir la presència
de la nostra llengua en tots els àmbits com a
vehicle transmissor de comunicació i integrador
amb altres llengües. L’entitat va nàixer, per
tant, per promoure el valencià com a eina de
cohesió social. En aquest sentit, la promoció
del valencià ha de tenir en compte per força
altres entitats, projectes o persones, que des
dels seus respectius àmbits també treballen de
manera constructiva per a la normalització de la
nostra llengua.

FOTO: PLATAFORMA PER LA LLENGUA PAÍS VALENCIÀ

Es constitueix el
Consell Consultiu de
la Plataforma per la
Llengua País Valencià

39

Territori
La Plataforma ampliarà
el seu suport al Baix
Llobregat durant el 2013
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Les dues activitats tenen com a principal
objectiu donar a conèixer la Plataforma per
la Llengua i ampliar el nombre de socis i de
col·laboradors. En definitiva, brindar suport
explícit al procés de normalització lingüística
a la comarca i, a més a més, oferir activitats
complementàries que reforcin l’ús social de la
llengua catalana a Esparreguera.

NGUA BAIX
LLOBREGATES

PARREGUE

RA

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

PER LA LLE

D’altra banda, des de la Plataforma per la Llengua
Baix Llobregat-Esparreguera començarem un
nou projecte, l’Enraonem, creat i dissenyat
el 2012, que oferirà una activitat cultural
setmanal, amb l’objectiu de ser un espai on
s’enraoni el català i es coneguin aspectes de la
cultura esparreguerina, comarcal i catalana. En
definitiva, volem ajudar a integrar lingüísticament,
socialment i culturalment els participants trobada
rere trobada, bo i fent-los descobrir l’àmplia
xarxa social en català que permet una vila com
la d’Esparreguera. El projecte Enraonem compta
amb el suport de molts comerços i empreses que

acolliran les diferents activitats. Trobarem sempre
l’Enraonem els dimecres a 2/4 de 7 de la tarda;
sortirem des de l’edifici municipal de Can Pasqual,
que és el local on l’entitat té la seu. El primer dia
de trobada serà el dimecres 30 de gener.

FOTO: PLA
TAFORMA

Des de la territorial de la Plataforma per la
Llengua Baix Llobregat-Esparreguera ens
proposem dos objectius per a aquest 2013; dues
accions que consolidin el grup creat el 2012 tant
internament, de cohesió del grup i d’ampliació
de les activitats proposades, com de cara a
l’exterior. D’una banda, pretenem continuar
donant a conèixer l’entitat als diferents municipis
de la comarca. En total, el Baix Llobregat compta
amb 30 ciutats, viles i pobles on el català no
sempre és prou present en l’àmbit públic. L’any
passat ens vam donar a conèixer a Esparreguera
(setembre) i a Viladecans (novembre). Enguany
tenim la intenció d’ampliar les activitats per
difondre l’associació a més municipis, intentant
equilibrar el que és el nord, el centre i el
sud de la comarca, territoris amb situacions
sociolingüístiques força diferenciades.

Marc Piera
Plataforma per la Llengua Baix Llobregat
– Esparreguera

Territori

Ja fa alguns anys que la territorial del Maresme
s’ha posat en marxa i des de les diferents
poblacions, bàsicament a Canet de Mar i
Arenys de Mar, intentem oferir activitats que
siguin interessants per als socis i simpatitzants
i per a la població en general. Procurem que
aquests actes abracin diferents aspectes,
tant els pròpiament lingüístics (presentació
del llibre A cremallengua de Joan-Lluís Lluís
o xerrades sobre l’occità o la llengua dels
signes catalana), els literaris (presentació de
la novel·la Moon River de Vicenç Villatoro),
els identitaris (presentació del llibre L’onze de
setembre i Catalunya de Jaume Sobrequés) o
els que combinen alguns d’aquests aspectes
(presentació de la novel·la Bon cop de falç
d’Andreu González i Ramon Gasch o dels
reculls periodístics Com explicar aquest país als
estrangers de Matthew Tree o Un país que fa
camí de David Pagès). Hem començat també
a organitzar actes de forma conjunta amb altres
entitats, com Òmnium Cultural del Montnegre
o l’Associació de dones Sàlvia de Canet de Mar.
A més, intentem oferir activitats més lúdiques
i massives com són el Correfoc per la llengua
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Francesc Martín
Plataforma per la Llengua Maresme

que fem cada any a Arenys coincidint amb
Sant Jordi o amb l’Onze de setembre o
el Cine Pícnic, també a Arenys, on oferim
pel·lícules en català a la platja durant 3 dimarts
del mes de juliol. Aquest any també hem
participat en la celebració d’un torneig de vòlei
platja a Canet de Mar. A Canet de Mar també
organitzem les parelles lingüístiques que es
fan al municipi, amb gran èxit de participació
(més de 20 parelles).
Tanmateix, encara volem anar una mica més
lluny i fer nous actes que vagin ampliant el
públic interessat en les nostres activitats.
Així, el proper any, a banda de les activitats
ja esmentades que continuarem fent, i
de la col·laboració amb altres entitats,
volem organitzar un tast de vins catalans i
dels Països Catalans que farem de forma
consecutiva a Arenys de Mar i a Canet de
Mar, o muntarem tallers de Scrabble i jocs de
llengua per acostar-nos a la gent més jove.

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

FOTO: FRANCESC MARTÍN

Actuacions per
la llengua arreu
del Maresme

Plataforma per
la Llengua, 5 anys
a Tarragona

Rosa de les Neus Marco Palau
Plataforma per la Llengua Tarragonès

Si ben aviat l’ONG del català
farà 20 anys, en els darrers 5
l’entitat ha desenvolupat tot un
seguit d’actuacions destacables
a les comarques tarragonines
per fer del català la llengua d’ús
i de cohesió social.
La territorial amb seu a
Tarragona va iniciar les
seves activitats en l’àmbit
de l’empresa i els drets dels
consumidors l’any 2007,
tot apostant per augmentar
la presència del català als
establiments comercials, tal
com marca la legislació.
L’any 2008 es van començar
a organitzar col·loquis de
conscienciació lingüística
com els de Puigpelat o
Constantí i se centraren
esforços en millorar els ínfims
percentatges existents de
cinema en català.
A partir del 2009, els estius
van servir per explicar als
turistes de la Costa Daurada la
llengua i la cultura catalanes,
per la qual cosa es van editar

postals de vocabularis bàsics
amb la col·laboració del Servei
de Política Lingüística de
l’Ajuntament de Tarragona.
La Universitat Rovira i Virgili
tornaria a ser, el 2010, centre
d’iniciatives d’acollida dels
Erasmus amb la complicitat
del Servei Lingüístic de la URV,
i es van normalitzar, a més,
les màquines de vènding dels
diferents campus i facultats.

Al 2012 s’ha estat molt atent al
cinema en català, en què s’ha
desenvolupat un nou estudi
per conèixer el nombre de
pel·lícules en català presents
a les sales de les nostres
comarques. En aquests darrers
mesos trobem, de nou, com
mostra la fotografia del Parc
de Nadal de Reus d’enguany,
el compromís amb els nostres
infants per tal que puguin jugar
en català.

L’extensió de la campanya “Si
us plau, parla’m en català” per
tal que els catalanoparlants
ajudin en l’inclusió social, es
dugué a terme al llarg del 2011.
Entitats i biblioteques van ser
els millors instruments per fer
arribar el missatge a la societat.

Encarem, a més, el 2013 i
els anys que vindran amb
nous reptes i il·lusions,
reforçats pels nombrosos
èxits aconseguits i pels que
la llengua catalana tindrà
ben aviat al Camp i arreu del
domini lingüístic.

Més informació a: www.plataforma-llengua.cat/tarragones
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Territori
Bona acollida de la
Plataforma per la
Llengua a Sant Cugat
del Vallès
El nou grup local es va presentar a Sant Cugat
en el marc de la Festa de Tardor de la ciutat
amb un Superdictat. Fins a 42 persones es van
inscriure diumenge 11 de novembre de 2012
per participar en el primer Superdictat, un dictat
de tres nivells amb vuit paraules cadascun que
els participants havien d’escriure correctament.
L’escriptor santcugatenc Víctor Alexandre va ser
l’encarregat de llegir les paraules i tot seguit un
equip de voluntaris van corregir els dictats dels
participants. Finalment el guanyador va ser l’Àlex
Munyoz, que només cometé una errada en tot el
dictat. Es van repartir premis per als cinc primers
classificats i diplomes per a tots els participants.
La Llibreria Alexandria, la Cooperativa Abacus,
Can Vador, Sant Cugat Esports i Copi Serveis
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Xavier Miralles
Plataforma per la Llengua Vallès Occidental

Carrer Martorell van ser els patrocinadors
d’aquesta primera edició del Superdictat a Sant
Cugat. Al llarg del matí molts santcugatencs
van passar per la parada de la Plataforma per la
Llengua per demanar informació de les activitats
d’aquesta ONG del català. A més, durant el
mes de desembre el grup local de Sant Cugat
va repartir 1.500 cartes als Reis demanantlos poder jugar en català. Les cartes podien
trobar-se a botigues de joguines, biblioteques,
l’Ateneu, el Club Muntanyenc, la Casa de Cultura,
l’Ajuntament, llibreries, botigues de llaminadures
i escoles de Sant Cugat.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/vallesoccidental

A més a més

Ona Mediterrània,
una nova ràdio en
català a Mallorca
Si la situació lingüística es
complica a les Illes a causa
de les actuacions del Govern
balear, cal dir que també
apareixen iniciatives de la
societat civil per normalitzar la
llengua. Impulsada per l’Obra
Cultural Balear i l’associació
Voltor, neix Ona Mediterrània,
una ràdio de qualitat, solvent
i en català coordinada pel
cantant Francesc Ribera,
“Titot”. Aquesta proposta és
encara més important si tenim
present que des del tancament
de Som Ràdio el 2003 i Ona
Mallorca el 2011, les ràdios
generalistes illenques no tenen
cura de la realitat lingüística
de les Balears. Li donem la
benvinguda i desitgem que
tingui èxit i assoleixi els seus
objectius.
Podeu fer-hi una ullada per la xarxa
a: www.onamediterrania.cat

Català a la carta, de David Vila
Català a la carta és un llibre interessant de principi a fi. Amb
pròleg de Ferran Suay, aquest recull d’articles i reflexions
parteix del fet que en el nostre dia a dia, de forma conscient
o inconscient, ens trobem en situacions que requereixen una
gestió lingüística. Ser-ne conscients és un pas imprescindible per
actuar amb coherència i normalitat. Molt sovint, en determinades
situacions posem en marxa uns automatismes de resposta que
no tenen res de normal, per bé que són molt habituals. Qui no
ha vist o viscut situacions on es canvia al castellà en parlar amb
interlocutors que entenen el català? El que és habitual no sempre
és normal i, en temes relatius al català, això és evident. Aquest
llibre ens fa prendre consciència d’aquestes situacions i ens
fa recomanacions i propostes per fer-ne una gestió lingüística
conscient, coherent i responsable. Com l’autor diu, “si aprenem a
fer un ús constant, fidel i còmode del català, la percepció que se’n
tindrà socialment s’enfortirà i
ningú no dubtarà de la necessitat
de parlar-lo”. Mentre el marc
legal no doni cobertura jurídica
a la llengua pròpia del país, els
nostres hàbits lingüístics en són
un factor determinant.
En definitiva, un llibre per
combatre la fatiga que presenta
altres punts de vista de la
realitat i ens permet afrontar el
nostre dia a dia sense entrar en
situacions incòmodes.
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Opinió

Un nou repte

Francesc Marco Palau
Membre del Secretariat de la Plataforma
per la Llengua i nou director de La Corbella

Cursàvem l’últim trimestre de batxillerat quan,
amb la colla de l’institut, vam plantejar la
necessitat d’articular-nos per fer feina de país i
estructurar millor aquelles activitats que sovint
ja anàvem realitzant amb una dinàmica pròpia.
Després dels darrers exàmens, vam deixar-nos
el juliol i l’agost per madurar quin era el projecte
en el qual podríem ser més útils. Era l’estiu de
l’any 2007. Aquell mateix setembre entraríem
a la Plataforma per la Llengua i a principis
d’octubre inauguràvem una territorial a les
comarques tarragonines.

projectes, elaborar pressupostos i endinsar-nos
en la societat civil de les nostres comarques.
Pel que fa a l’activisme de carrer, ja el portàvem
ben après de les aules. Els successius estudis
de cinema, l’acollida d’estudiants internacionals
de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i els
programes d’inclusió dels nouvinguts serien
una bona mostra de la feina feta al llarg
d’aquests cinc anys. Com també l’extensió
de la reivindicació a favor dels jocs i joguines
en català o les campanyes estiuenques, tot
aprofitant el nombrós turisme que ens visita.

Va ser en Martí Gasull i Roig el nostre principal
avalador. Va veure en nosaltres un grup de joves
idealistes amb consciència nacional, amb ganes
de treballar, però sobretot, amb ganes d’obtenir
resultats. I aquesta era, i és, la filosofia que fa
de la Plataforma per la Llengua l’entitat que té
com a principal objectiu l’obtenció de resultats.
Resultats per a millorar l’ús social del català,
per a fer que el català sigui la llengua comuna
i de cohesió social i per normalitzar-la en tots
els àmbits. Transformar la realitat existent,
rendibilitzar el pressupost i tenir l’eficàcia i
l’eficiència com a principals valors.

Amb en Martí vaig entrar a l’Executiva Nacional i
després d’una estada acadèmica a la Universitat
de València per comprendre les necessitats
existents arreu de l’àmbit lingüístic, amb un
rodatge i més experiència, se’m proposà
de formar part del Secretariat, l’òrgan de
coordinació entre executives. El consens seria
també un dels principals valors de l’entitat al
qual sempre s’intenta recórrer en la presa de
decisions. Els reptes, doncs, s’anaven succeint;
les responsabilitats, ampliant.

En Martí Gasull, fundador i ànima de l’entitat, es
posà a la nostra disposició –com feia amb tots
i cadascú d’aquells que volien ajudar a fer del
català, senzillament, una llengua d’ús normal–
per assessorar-nos en tot allò que calia: realitzar
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La finalització dels meus primers estudis
universitaris a la URV coincidiren amb un nou
encàrrec. Així, la meva voluntat de fer el pas a la
gran ciutat per ampliar la formació en l’àmbit de
la Història Contemporània del nostre país, podria
servir, a més, per una major implicació dins de
l’ONG del català.

Tal com va anunciar Jordi Manent en el seu
article “Un comiat després de 18 anys”
de l’anterior número (el 21) de La Corbella,
corresponent al setembre de 2012, la direcció de
la revista informativa semestral de la Plataforma
per la Llengua s’ha encarregat al qui escriu
aquests paràgrafs.
Aquest relleu al capdavant de la publicació mostra,
a més, que la importància del planter no és un
monopoli exclusiu dels clubs esportius, sinó que
també es fonamental a la societat civil. Aquells
que hem crescut i ens hem format en el si de la
Plataforma podem reivindicar-nos com un altre
dels fruits dels prop de vint anys que fa que un
grup de joves apostaren per fundar, a inicis dels
noranta, una eina útil, un instrument necessari.
Un relleu, aquest, segurament inesperat,
però que les circumstàncies del país han fet
necessari. En aquests anys en què vivim, amb
les noves perspectives que s’obren i amb tot
el que caldrà fer properament, les institucions
necessiten persones qualificades i amb amplis
coneixements en la matèria per poder fer
efectives les oportunitats que sorgeixen. Així,
no és estrany que persones de la vàlua del
que fins fa pocs mesos era director d’aquesta
revista que teniu a les mans –o a la pantalla–
hagin hagut de fer el pas de la societat civil a
l’administració pública. En Jordi, com els versos
del seu avi Marià dins de la literatura del XX i la

prosa del seu pare Albert, impulsor de la represa
cultural quan el país més ho necessitava, és
un Manent. I en ell, i també gràcies a la seva
mare, na Teresa Tomàs, les institucions hi
trobaran rigor, pragmatisme i aquells valors
que hem esmentat anteriorment, propis de
l’entitat i que impregnen aquells que hi passen
llargs anys, com en el seu cas. Vull aprofitar
aquestes línies per desitjar-li sort en els seus
nous projectes i garantir-li que, com a mínim,
intentarem mantenir la qualitat, els continguts
i la manera de fer que han estat mereixedors
de reconeixements, com el premi atorgat per la
Federació d’Ateneus de Catalunya, l’any 2007.
Així, La Corbella número 22 és la primera que
dirigeixo. Les circumstàncies han fet que haguem
hagut de plantejar una publicació singular,
segurament la de més contingut emotiu, la més
trista. Crec, tot i així, que el resultat ha estat més
que correcte. La bona feina feta per en Francesc
Reverté, redactor en cap, consell de redacció
i col·laboradors ho ha fet possible. Amb les
pàgines centrals hem volgut mostrar el nostre
més sincer homenatge a l’ideòleg, promotor,
activista i estratega de la nostra entitat, en Martí
Gasull. Al mateix temps, les notícies d’àrees
de treball i de les territorials volen mostrar que
la feina duta a terme durant tots aquests anys
ha de continuar. Ningú va dir que seria senzill.
Continuarem caminant endavant, d’això en podeu
estar segurs.
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T’interessa col·laborar amb la Plataforma per la Llengua?
Omple aquest formulari i fes-nos-el arribar a l’adreça:
Via Laietana, 48 A. Principal 2a - 08003 Barcelona. O bé entra al nostre web, www.plataforma-llengua.cat
O bé truca al 93 321 18 03. O bé envia’ns un correu electrònic a info@plataforma-llengua.cat

Vull fer-me soci

Vull ser voluntari i col·laborar en les diferents accions

Nom i cognoms:
Adreça:
Població:

Codi postal:

Telèfon:
T
elèfon:

Mòbil:

A/e:

DNI:

Edat:

Professió:
En el cas de fer-te soci segueix omplint la butlleta

Quota:

Soci protector

Especial

Normal

(mínim 25 euros al trimestre)

(15 euros al trimestre)

(10 euros al trimestre)

Periodicitat de pagament:

Trimestral

Anual

Reduïda
(5 euros al trimestre)

Signatura

Número de compte
Entitat

Oficina

DC

Número de Compte

Plataforma per la Llengua. Via Laietana, 48 A. Principal 2a- 08003 Barcelona - info@plataforma-llengua.cat
En aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu Esbarzer informa del següent: Les dades de caràcter
personal que ens faciliteu s'inclouen en el fitxer "dades socis i col·laboradors de la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer", d'acord amb allò previst per l'Ordre de BEF/419/2003, d'1 d'octubre, per
la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades personals. Les dades del nostre fitxer s'usaran per a trametre els butlletins electrònics, la revista La Corbella i per a difondre les activitats
de la Plataforma per la Llengua, així com tota aquella informació que la pròpia Plataforma consideri d'especial interès pels seus socis i col·laboradors/es. Existeix la possibilitat d'exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, adreçant-se a la persona titular de la Plataforma per la Llengua (Via Laietana, 48 A. Principal 2a - 08003 Barcelona).

