Horitzó llengua normal

Presentació de la candidatura a l’Executiva de Plataforma per la Llengua
“Horitzó llengua normal”
encapçalada per Òscar Escuder

Benvolgut, benvolguda,
Permet-me que m’adreci a tu en qualitat de soci de Plataforma per la
Llengua per presentar-te la candidatura que, a les portes de l’Assemblea
General Ordinària (AGO) del proper 5 de març, opta a la reelecció i que tinc
l’honor d’encapçalar.
Des de ja fa 14 anys estic al capdavant de l’entitat, amb la il·lusió del
primer dia i amb l’experiència de la dècada i mitja de molts èxits i també,
perquè no dir-ho, d’algunes campanyes que encara no han reeixit.
El més important és que durant aquests anys hem anat fent molta feina i
aconseguint molt bons resultats. Tot i així, encara ens queda molt per fer,
per aconseguir que el català i els ciutadans que el parlem siguem una
llengua i uns ciutadans normals, com ho són els parlants de l’holandès o el
grec per exemple.
En aquests anys l’Executiva Nacional, la junta de l’entitat, ha millorat i s’ha
anat renovant, mantenint sempre el mateixos valors. D’aquesta manera
tenim cada cop gent més experta en diferents àmbits i amb un compromís
fora de qualsevol dubte!
En aquesta sentit, voldria exposar-te breument quines seran les línies
principals que encapçalaran, si l’Assemblea ho decideix, l’exercici diari de la
candidatura que tinc l’honor d’encapçalar:

1- Un treball incansable que ve de lluny
Mantenir el respecte i l’esperit fundacional de l’entitat, creada el
1993. L’ideari de treballar incansablement i la filosofia d’aconseguir
resultats concrets, herència innegable d’en Martí Gasull i Roig –
fundador i ànima de l’ONG del català–, continuen marcant el sentit
del treball del conjunt de l’organització.
2- L’obtenció de resultats tangibles
Amb aquest esperit i aquesta filosofia esmentada, apostem per seguir
aconseguint resultats tangibles que millorin la situació del català en
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tots els àmbits que sigui possible i en tot el domini lingüístic. Com qui
aixeca una casa, maó a maó cal anar construint la normalitat de la
llengua catalana. Per això, des de l’entitat treballem intensament en
àrees ben diverses, des del món socioeconòmic a l’acollida i
l’arrelament dels nouvinguts,
des del joc i el lleure a l’àmbit
audiovisual, des de la defensa de l’escola catalana a la projecció
exterior de la nostra llengua.
3- Compromesos amb el país
L’Estat espanyol ens ha demostrat de manera reiterada que no hi ha
una opció raonable de normalitat lingüística en el seu si. És per això
que, conscients de que el català necessita un estat a favor i no un
que li vagi en contra, l’ONG del català segueix ferma amb el seu
compromís amb el conjunt del país i el procés polític que viu la
societat catalana.
4- La importància de la consolidació
Per poder fer tot allò que ens proposem per millorar la situació de la
llengua catalana ens calen el màxim de recursos, humans i materials.
És per això que volem seguir potenciant al màxim el creixement en
nombre de socis de l’entitat, com hem estat fent aquests darrers
anys. Si el 2012, l’organització disposava de poc més de tres mil
associats, avui ja som més de 10.000 socis i sòcies.
I és precisament per poder continuar fent la feina que fem en pro de la
llengua, i per seguir aconseguint resultats en tot l’àmbit lingüístic, que us
demano que el proper 5 de març ens feu confiança, per seguir treballant al
llarg dels propers anys amb la mateixa energia i determinació amb què hem
estat treballant fins ara.

Molts gràcies a totes i a tots per contribuir a fer del català la llengua
comuna i de cohesió social!

Òscar Escuder,
Candidat a la reelecció a la presidència de la Plataforma per la Llengua

