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Editorial

Els reptes que
hem d’afrontar
Amb aquest nou número de La Corbella us
presentem una selecció de les principals
activitats fetes aquests darrers mesos. També
us plantegem temes de debat i reflexió sobre
aspectes que afecten directament la llengua:
la modificació de la Llei del cinema, que s’està
tramitant al Parlament de Catalunya, l’aplicació
de la Lomqe i la situació sociopolítica actual.
Com a organització implicada en la promoció,
defensa i fins i tot lluita en favor de la presència
de la llengua catalana, és inevitable que l’actual
context polític que es viu a Catalunya no només
ens afecti, sinó que ens impliqui. Si bé el nostre
àmbit d’actuació es projecta sobre tot el territori
de parla catalana, els moviments iniciats a
Catalunya poden ser determinants per al futur de
la llengua catalana. Precisament enguany, amb
la celebració dels 20 anys de la Plataforma per
la Llengua, hem fet un repàs de l’evolució de la
llengua i dels reptes que hem d’afrontar.
Com si es tractés de la cançó de l’enfadós,
no podem deixar de denunciar i constatar que
malgrat els anys de democràcia espanyola,
l’Estat no només no ha estat capaç d’entendre
que la diversitat lingüística és una riquesa,
sinó que hi ha actuat en contra. Fet insòlit a la
UE, i únic en qualsevol democràcia occidental
desenvolupada. No passa setmana que no
coneguem alguna acció en contra de la llengua:

noves lleis i reglaments que imposen el castellà i
exclouen el català, qüestionaments permanents
a la unitat de la llengua (des del nou Lapao a la
Franja de Ponent, als recorrents al País Valencià i
a les Illes), prohibició d’ús a les Corts espanyoles,
voluntat espanyolitzadora de la Lomqe... i un llarg
etcètera que, precisament per ser tan important
en contingut i tan constant en el temps, ens
obliga a fer un plantejament més ampli i de fons.
Pensem que ara és l’hora de poder decidir el
futur que volem per a la nostra llengua. És per
això que la Plataforma per la Llengua participa
activament en les reunions del Pacte Nacional
pel Dret a Decidir. També volem continuar
incidint per tal que, en el procés actual, el valor
i la importància que es doni a la llengua catalana
sigui una qüestió d’Estat.
És imprescindible que la llengua catalana tingui
un ple reconeixement oficial, que ara no té, al
mateix nivell que la resta de llengües que ara ja
són oficials a la UE. Aquest fet permetria establir
les bases per a una gestió lingüística integral,
que situï la llengua catalana en un pla d’igualtat.
El reconeixement oficial a tots els efectes de la
llengua i, per extensió, de la cultura catalanes,
és una assignatura pendent. En la mesura que
sapiguem resoldre-ho satisfactòriament, podrem
garantir el futur i el benestar de la llengua i dels
seus parlants.
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Empresa i consum

El #reptecocacola:
Reivindicació i memòria
El 31 de maig de 2014, una gran multitud de
voluntaris i organitzadors matiners es van
aplegar a la plaça Catalunya de Barcelona. I
és que tenien molta feina: al llarg del matí
havien de construir un mosaic amb ni més ni
menys que 40.000 llaunes, el doble de les que
s’esperaven! En el mosaic, hi deia amb lletres
gegants “Etiqueteu en català!”. Amb aquesta
exhortació, la Plataforma enviava per segon
cop, vint anys després, un missatge obert a
l’empresa Coca-Cola (així com a la majoria de
multinacionals) per tal d’aconseguir que etiqueti els seus productes en català, tal com s’indica
al Codi de consum de Catalunya de 2010. Amb
aquest símbol no només vam tornar a reclamar
el compliment d’una llei que actualment es
vulnera impunement, sinó que, a més, vam
commemorar l’acte d’inici d’aquesta entitat,
que encara avui ha de vetllar pels nostres drets
com a consumidors i lluitar per a la normalització de la llengua.
La mobilització va ser tot un èxit gràcies a la
participació activa dels més de vint punts de
recollida. Pel que fa a l’acte, va comptar amb
l’actor Jordi Martínez com a dinamitzador.
Representants institucionals, dirigents polítics
i personatges coneguts com Joel Joan, Muriel
Casals i Carme Forcadell van participar en
la col·locació de llaunes. A l’interior del Bus
català, aparcat a la mateixa plaça, diferents
empresaris oferien xerrades sobre l’ús del
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Eulàlia Guardiola i Plana
Comissió #reptecocacola

català en el món de l’empresa. Els coloms,
veïns habituals, s’estranyaven de veure tot de
tanques delimitant el centre de la seva plaça.
Centenars de vianants curiosos i turistes
s’atansaven a preguntar què s’hi coïa. Els nens
decoraven llaunes als tallers de reciclatge. En
Titot i en David Rosell oferien un petit concert.
Sota un sol de justícia, els voluntaris duien
llaunes, transportaven caixes i construïen el
mosaic enmig d’un ambient festiu, serè, de
col·laboració i de consciència lingüística. Entre
tots hem fet i estem fent molta feina, ens hem
fet veure i ho continuarem fent, i ara cal que ens
escoltin. I el més important: que ens facin cas.
El #reptecocacola continua! Gràcies a tothom!
Més informació a:
www.reptecocacola.cat

LES DADES
Espanya és el 6è mercat
mundial de Coca-Cola i el
segon europeu. El mercat
català és prou important
dins la Península Ibèrica i
en el context europeu.
Hi ha més del doble de
consum de Coca-Cola
al mercat català que als
Països Baixos, Noruega,
Portugal o Suècia, llocs
on la multinacional
sempre fa servir les
seves respectives
llengües.
Ja fa 20 anys que
la Plataforma per la
Llengua va tenir la primera
reunió amb Coca-Cola per
exigir que no discriminés
el consumidor català. Ni
llavors ni ara ha esgrimit cap
argument amb cara i ulls
per justificar aquest tracte
excepcional.
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Empresa i consum
El català a l’etiquetatge:
una situació sense precedents
en l’àmbit europeu
4 anys després de la seva obligatorietat,
l’etiquetatge en català encara és minoritari
Fa més de quatre anys, el 23
de juliol de 2010, va entrar en
vigor la Llei 22/2010 del Codi
de consum de Catalunya,
que entre d’altres aspectes
equiparava el català i el castellà
a l’etiquetatge, de manera que
per primera vegada el català
també era obligatori a tota
mena de productes destinats al
consumidor.
Malgrat el mandat del
Parlament de Catalunya a
través de dues mocions per
fer complir la llei d’acord
amb els terminis establerts
(que acabaven el juliol de
2011), el compliment de la
normativa continua essent
un cas excepcional dins
l’àmbit europeu. El nombre
de productes adaptats a la llei
ha augmentat, però Catalunya
és encara la regió d’Europa on
més s’incompleix la legislació
pel que fa a l’etiquetatge, car
només un 10% dels productes
generalistes s’hi han adaptat.
Aquests són els resultats
d’un informe elaborat aquesta
06

primavera per la Plataforma per
la Llengua a partir de l’anàlisi
a l’atzar de 2.006 productes
de marques comercials de 45
establiments de supermercats
de Catalunya. Si bé la xifra és
encara petita, és molt superior
a la de l’informe anterior (2012),
quan era d’un 6%, cosa que
suposa un augment del 70%.
Cal tenir present que aquests
resultats no inclouen els cada
cop més nombrosos productes
de proximitat que etiqueten
més en català i que tenen poc
accés a les grans superfícies.
L’etiquetatge en català creix
malgrat les reticències de
grans empreses com Nestlé,
Danone, Casa Tarradellas,
Gallina Blanca, Panrico, Henkel,
Philips, Nutrexpa o CocaCola, o d’altres sectors com el
farmacèutic, en què pràcticament la totalitat dels productes
es venen fora de la legalitat
vigent. La Plataforma per la
Llengua també remarca que,
tot i les sancions previstes,
no té constància de cap multa
o retirada de producte per no

Bernat Gasull
Àrea d’Empresa i consum

LES DADES
Fa més de 4 anys que
el català és obligatori a
l’etiquetatge.
Tot i això, més del 90% dels
productes es venen fora de
la legalitat, sense el català.
L’administració no ha
tramitat cap de les
denúncies pel català tot i
que hi està obligada per llei.
180 disposicions (juliol
2014) imposen el castellà
a l’etiquetatge. En aquest
cas sí que el compliment
és generalitzat i hi ha
hagut sancions i retirada
de productes en el cas de
vulnerar la llei.

complir aquesta llei, cosa que
ha portat a l’entitat a recórrer
contra l’actuació de l’Agència
Catalana de Consum davant del
Síndic de Greuges.
Aquests incompliments de
la Llei del Codi de consum

Islandès

Finès a Finlàndia

Francès al Canadà
Suec a Finlàndia

Estonià
Danès
Letó
Lituà

Neerlandés a Bèlgica
Alemany
a Bèlgica

Eslovac

Italià a
Suïssa

Francès a Bèlgica

Hongarès

Francès a Suïssa
Alemany
a Suïssa
Català a
Espanya

Eslovè
Macedoni
Croat

Grec

contrasten amb l’àmplia
adaptació a la normativa
espanyola que obliga les
empreses a etiquetar en
castellà. En aquest cas sí que
hi ha hagut sancions i retirades
de productes.

Segons el darrer informe
elaborat per la Plataforma per la
Llengua (maig 2014), 180 disposicions obliguen les empreses
a etiquetar en castellà.

Hebreu

Gràfic: El respecte a l’etiquetatge
de la multinacional Coca-Cola per a
diferents comunitats lingüístiques
semblants a la catalana o més
petites (verd, etiqueta en la llengua
respectiva, vermell, no hi etiqueta).
La mida dels cercles és proporcional
als parlants en cada país.

Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/empresa
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Empresa i consum
El català a les xarxes
socials: a prop de la
normalització?
En els dos darrers anys algunes de les xarxes
socials més utilitzades del món han decidit
implementar versions en llengua catalana: la
més important fou Twitter, que des de la meitat
de 2012 incorporà el català com a llengua
d’interfície. Encara no un any després, la xarxa
social Badoo, especialitzada en cites, també
va apostar pel català. Amb aquestes darreres
incorporacions el català va guanyar presència i
prestigi en el món de les noves tecnologies. Per
il·lustrar-ho, una dada: 6 de les 7 xarxes socials
més utilitzades a l’Estat el 2013 ja disposen de
versió en català (Facebook, YouTube, Twitter,
Tuenti, +Google i Badoo). D’aquesta llista, només
LinkedIn, especialitzada en relacions laborals,
encara es resisteix a usar la nostra llengua.

Eloi Torrents
Àrea d’Empresa i consum

Previsiblement, les xarxes que apareixeran
tampoc incorporaran el català al començament.
Per tot això, cal estar amatents i reivindicar, una
vegada rere l’altra, el nostre dret a disposar de
les tecnologies més recents també en la nostra
llengua. La situació de diglòssia que pateix el català al territori on es parla fa que els catalanoparlants lluitem per allò que els parlants de llengües
de demografia similar donen per descomptat. Un
altre exemple de l’anomalia lingüística espanyola.

Podem dir, doncs, que el català és a prop de la
normalització en aquest sector clau? Doncs no
del tot, ja que les mancances encara són notables. Per exemple, Facebook i Twitter no disposen de versió catalana per a dispositius mòbils,
cada vegada més utilitzats, o Instagram, que està
adquirint notorietat més recentment, tampoc.

Plataforma per la Llengua és una de les entitats impulsores de la campanya Linkedincatalan, encapçalada per
la Fundació Punt.cat. Signa tu també per aconseguir que la
xarxa social especialitzada en relacions laborals més important del món no exclogui més el català, tant en la versió web
com en les aplicacions mòbils. Entre tots ho aconseguirem.
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Més informació a:
https://linkedincatalan.cat/ca/

Acollida
lingüística
“Mirades i veus
del català”, de gira
Amb una mirada es pot parlar en silenci i sentir
en veu alta. D’aquí va néixer l’exposició ”Mirades
i veus del català”, promoguda per la Plataforma
per la Llengua, l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci per a la Normalització Lingüística.
Hem sumat esforços amb la intenció de
fomentar l’ús social del català com a llengua
comuna i posar en valor l’esforç de les persones
immigrades envers l’aprenentatge del català.
Partim d’un recorregut a través de 24 testimonis.
A través de les seves mirades i veus es
transmeten sentiments, emocions i pensaments.
Hem volgut donar tot el protagonisme a les
paraules dels testimonis amb anècdotes
divertides, arguments interessants i mirades
tendres. Tots coincideixen que el català els ha
obert portes, els ha ajudat a relacionar-se amb la

Eulàlia Buch
Àrea d’Acollida lingüística

societat d’acollida i que la llengua catalana és l’eix
vertebrador de la societat.
Les persones que visitin l’exposició podran
també descarregar quatre vídeos complementaris
mitjançant codis QR. Fan referència a les veus
dels 24 testimonis i porten per títol: Orígens,
Descoberta, Fent xarxa i La meva veu, la meva
mirada. També es podran fer suggeriments per
promoure el català com a llengua comuna a
través del plafó I jo, què puc fer? i compartir
piulades a les xarxes socials a través de l’etiqueta
#miradesiveusdelcatala. L’exposició ja porta
una gira molt intensa: Barcelona, Vilafranca del
Penedès, Arenys de Mar, Canet de Mar, Sabadell,
Sant Cugat i un llarg etcètera.
Al web trobareu l’agenda amb el llocs on es podrà visitar
properament: www.miradesiveusdelcatala.cat
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Acollida
lingüística
El mapa de
les llengües
Des de la Plataforma per
la Llengua fa anys que
col·laborem amb la Fundació
Carulla per tal de dur a
terme projectes conjunts en
consonància amb els nostres
valors. En aquest sentit,
enguany hem creat el web
El mapa de les llengües, que
també ha comptat amb la
col·laboració de la Direcció
General de Política Lingüística.
El web, d’una banda, recull
de manera entenedora la
procedència i informació sobre
les gairebé 300 llengües que
es parlen a casa nostra.

Marc Biosca
Àrea d’Acollida lingüística

De l’altra, aplega més de 600
entitats que promouen l’impuls
i l’aprenentatge del català.
El projecte treballa des
d’aquesta doble vessant.
Un primer mapa del món a la
portada del web mostra de
manera molt gràfica l’origen
territorial d’aquestes gairebé
300 llengües. Aquesta
informació sobre l’origen és
acompanyada d’informació
sobre la família lingüística de
cadascuna i dels països on es
parla. Paral·lelament, un mapa
dels Països Catalans visualitza i

permet cercar les entitats tant
de persones nouvingudes com
de la societat d’acollida que
promouen l’aprenentatge del
català com a factor clau per a la
integració i la cohesió socials.
N’hem aplegat més de 600
d’arreu.
El web, a més a més, vol
ser una eina viva i inclou
diverses opcions per tal que
la ciutadania que hi accedeixi
pugui proposar i introduir
noves entitats que no s’hagin
detectat. Des que es va
activar, hem rebut 65 peticions
d’entitats que hi volen ser
registrades, de manera que
es tracta d’un projecte obert
i dinàmic que esperem que
creixi dia a dia.

Tu també hi pots participar!
www.mapadelesllengues.cat
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Es publica el primer manual català-mandinka
El Manual català-mandinka, editat per Wanafrica Ediciones, és
una nova aportació per fer del català una llengua de referència.
El mandinka també té altres noms, com bàmbara, diula, malinke,
mandinga, maninka, manna o kankan. Es parla a gairebé tota l’Àfrica
occidental, sobretot a Mali, Guinea, Burkina Faso, el Senegal,
Costa d’Ivori, Gàmbia i Guinea Bissau. Té 10.112.000 parlants com a
primera llengua i 5.200.000 parlants més com a segona llengua.
A Catalunya es calcula que hi ha entre 4.000 i 5.000 parlants de
mandinka. Sobretot a Barcelona, Salt, Blanes, Lleida i Girona. L’autor,
Saiba Bayo, vol continuar publicant més diccionaris d’altres llengües
africanes amb presència important a Catalunya.
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Acollida
lingüística
Activitats infantils a
l’escola Collaso i Gil
La Plataforma per la Llengua va organitzar al mes
de maig diverses actuacions a l’escola Collaso
i Gil, del barri del Raval de Barcelona. L’escola
és un centre educatiu amb un 98% d’alumnes
nouvinguts, procedents, majoritàriament, del
Pakistan, el Marroc i l’Índia. S’hi parlen més de
18 llengües diferents.
D’aquesta manera, els alumnes de quart de
primària van participar en diversos tallers al
voltant de les llengües organitzades per entitats
de la xarxa que dinamitza la Plataforma per la
Llengua. Entre aquests, el concurs de les llengües

Rafik El Mossaoui
Àrea d’Acollida lingüística

de Fedelatina i el joc del Catavolta de l’ONG del
català. Així mateix, es van pintar mandales amb
l’associació Mexcat i es van escriure passaports
de llengües amb l’Associació de Treballadors
Pakistanesos, la Comunitat Sikh de Catalunya i la
Comunitat Filipina de Barcelona. Al llarg del dia,
doncs, l’alumnat va aprendre a escriure el seu
nom en àrab, urdú, panjabi i tagàlog.
Una jornada en què vam comprovar que cal
fomentar la diversitat lingüística com a factor de
progrés i enriquiment cultural mutu. Diversitat
vertebrada per la llengua catalana.

La Plataforma per la Llengua impulsa
la creació del nou web de La Llum del Nord
Des de l’ONG del català continuem amb la implantació del projecte
“Inclusió social i noves tecnologies”. En aquesta línia, presentem
el nou web de l’associació catalanomagrebina La Llum del Nord.
El portal ja es pot visitar en català i properament també en castellà
i en àrab. La creació d’aquest nou web té com objectiu facilitar el
procés d’inclusió de les persones immigrades a la societat catalana
mitjançant l’adopció del català i la producció de continguts digitals
en llengua catalana.
Podeu visitar el nou web a: www.lallumdelnord.cat
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Col·laborem
amb la pel·lícula
Rastres de Sàndal
Rastres de Sàndal, basada en una part de la
novel·la d’Asha Miró i Anna Soler-Pont (publicada
el 2007 per Columna Edicions), està ambientada
entre la ciutat índia de Mumbai i Barcelona.
La pel·lícula, dirigida per Maria Ripoll, s’ha
estrenat aquest proppassat mes de novembre i
ja ha obtingut el Premi del Públic del Festival de
Cinemes del Món de Montreal 2014. A Catalunya
un total de 60 sales de ciutats com Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona i moltes més, l’han
projectat.

Gemma Ponsa
Àrea d’Acollida lingüística

limitat era molt ferma, sinó també per les similituds amb la llengua francesa, la qual dominava
plenament. Actualment diu sentir-se molt satisfet
d’haver après català i de la seva experiència a la
ciutat barcelonina. Des de la Plataforma per la
Llengua desitgem que Rastres de Sàndal sigui un
èxit de taquilla!

La Plataforma per la Llengua va col·laborar amb
la productora Pontas Films per aconseguir que
l´actor principal Naby Dakhli, que actualment viu
entre París i Londres, arribés a l´inici del rodatge a
Barcelona parlant un bon català.
L’actor, d´origen algerià, es va mostrar entusiasmat amb la possibilitat de barrejar català i anglès
a Rastres de Sàndal, la qual cosa li suposava
un bon repte perquè mai abans havia estat en
contacte amb la llengua catalana. Gràcies a un
voluntari d’origen pakistanès de la Plataforma
per la Llengua, en Naby, va ser acompanyat a les
seves visites pel barri del Raval, les quals també
l’ajudaven a situar el seu personatge. El seu
procés d’aprenentatge de la llengua catalana va
ser molt ràpid i efectiu, no només perquè la seva
voluntat davant el repte d’adquirir-la en un temps
Pots llegir la entrevista que vam fer a l’actor principal
Naby Dakhly: https://www.plataforma-llengua.cat/
entrevista-a-naby-dakhly-de-rastres-de-sandal/
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Cultura i
audiovisual
Comencem la campanya
“El català, al cinema!”
Amb l’objectiu de sensibilitzar
la població sobre la manca
d’oferta de cinema en la
nostra llengua i la manca
de responsabilitat social de
les grans distribuïdores, la
Plataforma per la Llengua
ha impulsat la campanya
#elcatalàalcinema. La vam
iniciar al mes de juliol, en
ple debat sobre la legislació
lingüística en aquest àmbit
a causa de la tramitació
parlamentària de la modificació
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de la Llei del Cinema de
Catalunya. Des de llavors, el
web www.elcatalaalcinema.
cat, a més d’informar i aportar
recursos per actuar davant
d’aquesta discriminació, també
ha proposat altres accions de
sensibilització i participació.
Una d’aquestes accions va
centrar-se en concurs que
consistia a enviar la frase
mítica preferida del cinema en
català. El guanyador d’aquesta
primera edició del concurs,

que va durar fins a la primera
setmana d’agost, va ser en
Benjamí Ràfols, d’Altafulla,
amb la frase “Esperi, amo, pot
ser perillós, vostè primer”, de
la pel·lícula de Mel Brooks El
Jove Frankenstein (1974). Hi
havia un jurat expert, format
per l’actriu Clara Segura, en
representació de l’Acadèmia
del Cinema Català, Francesca
Prats, representant la Federació
Catalana de Cineclubs, i
Josep Maria Lòpez Llaví, en

Gemma Ponsa
Àrea de Cultura i audiovisual

representació de la Plataforma
per la Llengua. L’èxit de la
convocatòria, amb més de
2.000 frases enviades (entre
les quals n’hi havia de Quim
Monzó i de Quim Masferrer)
va fer que es repetís en el
marc del Festival de Cinema de
Sitges, aquest cop, demanant
als concursants una frase
mítica de cinema fantàstic.
La campanya “El català,
al cinema!”, creada amb la
col·laboració desinteressada del
dissenyador gràfic Adrià Gómez

(www.adriagomez.com), posa
en imatges algunes frases
cèlebres del cinema que no
ens haurien de sonar estranyes
en català, però que malauradament sovint ens hi sonen. El
fet que avui dia no puguem triar
gairebé mai la llengua de les
pel·lícules reflecteix el manteniment d’unes dinàmiques
predemocràtiques instaurades
sobretot amb el decret de
l’any 1941, el qual va obligar al
doblatge únicament en castellà
a tot el cinema que s’exhibís

a l’Estat espanyol. La motivació de la campanya, doncs,
és reclamar la necessitat de
democratitzar el sector i que
les empreses responsables
–sobretot les grans distribuïdores– tradueixin les pel·lícules
al català, tal com ho fan amb la
llengua d’altres mercats lingüístics similars al nostre.
Més informació a:
www.elcatalaalcinema.cat
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Cultura i
audiovisual
Reunions amb els grups
parlamentaris sobre la
Llei del cinema
La Plataforma per la Llengua
s’ha reunit amb diferents partits parlamentaris (CIU, ERC,
PSC, ICV i CUP) per, entre
altres qüestions, presentar la
seva anàlisi de la modificació
de la llei aprovada pel Govern i
propostes d’esmenes d’aquest
redactat. Com anunciàvem
a l’anterior La Corbella, la
Plataforma per la Llengua
critica la manca de concreció
d’obligacions i terminis per tal
d’assegurar el dret del públic
a l’accés al cinema en català.
En lloc d’això, la modificació
aprovada al mes d’abril esta-

bleix referències d’objectius
ambigus i, així mateix, manté
un enfocament incorrecte, a
parer nostre, en la mesura que
se centren en el consum en
lloc de l’oferta. El més lògic és
que la llei reguli i protegeixi el
dret dels espectadors a consumir cinema en català i no pas
regular que aquests augmentin
el seu consum (i més quan
l’oferta és del 4,7%!).
Dit això, des de la Plataforma
per la Llengua, les nostres
propostes d’esmenes se
centraven en la concreció

Gemma Ponsa
Àrea de Cultura i audiovisual

d’unes obligacions a curt
termini i amb una gradualitat
d’increment pel que fa a les
pel·lícules doblades en català
(excloent les europees i les
versions originals en castellà)
i les pel·lícules subtitulades
analògiques. Reclamàvem la
inclusió d’aquests criteris no
només en els possibles futurs
acords amb les empreses
i en el reglament, sinó que
fossin explícits a la mateixa llei.
Per altra banda, reclamàvem
també que les pel·lícules en
format digital subtitulades que
s’exhibeixin a Catalunya continguin en el menú lingüístic, com
a mínim, la versió en català.
Això afectaria tant els DVD
com les pel·lícules distribuïdes
a través d’Internet per a ús
domèstic. També afectaria les
sales digitalitzades que passen
pel·lícules amb subtítols, que
haurien d’oferir com a mínim la
meitat de sessions d’aquestes
pel·lícules en versió catalana.

Reunió amb l’Associació d’Actors i
Directors Professionals de Catalunya per
valorar la situació del doblatge en català.
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Josep Maria Lòpez Llaví
Crític de cinema i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

UN ESTAT INDEPENDENT
RESOLDRIA AUTOMÀTICAMENT
EL PROBLEMA DEL CATALÀ
AL CINEMA ?

MIRALLET,
MIRALLET
JO SÓC EL
TEU PARE
SACSEJAT,
NO
REMENAT
TORNA-LA
A TOCAR,
SAM
LA VIDA ÉS
COM UNA
CAPSA DE
BOMBONS
FINS A
L’INFINIT I
MÉS ENLLÀ

El procés cap a la independència de Catalunya, ben real,
es desenvolupa com un film de ficció: contra tots els mals
fats, l’evolució dramàtica hi progressa adequadament, però
no sabem ben bé quan falta per al desenllaç. D’aquest film,
però, la ciutadania no n’és espectadora. Hi juga un paper
protagonista. Tots els actors i actrius que hi intervenim
desitgem i estem convençuts que el desenllaç serà positiu.
Més aviat que tard tindrem un estat propi, sobirà, que ja ens
cal anar construint; però hem de tenir ben present que, quan
sigui un fet, quedarà encara molta feina per fer: la terra serà
nostra, però caldrà treballar-la. Entre altres coses, serem
sobirans políticament, però, i econòmicament?
A l’epígraf de la normalització del català al cinema en tots els
seus formats, tot fa témer que a la independència hi arribarem
amb una situació poc menys deficitària que la d’ara. El projecte
en curs de modificació de la Llei del cinema del 2010 -que
la Plataforma per la Llengua malda per millorar- no permet
albirar gaires alegries. La paella pel mànec la tindran encara
les majors i ni que legalment els ho posem més dur, sempre
es poden plantar i amenaçar de no portar els seus hits a
Catalunya -una mesura que podrien sostenir un quant temps,
amb la consegüent incomoditat del personal. Desenganyemnos: més enllà del combat que hi menem des de la
Plataforma, l’únic argument que les multinacionals entenen i
entendran és l’econòmic. I només es repensaran la resistència
a la incorporació del català si el públic gira l’esquena als seus
productes que no ens arribin en llengua catalana.
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Jocs i joguines

11a Festa pel joc i
el lleure en català
Des de la Plataforma per la Llengua volem
que petits i grans puguin jugar en català. Per
aquesta raó, poc abans de Nadal, i des de ja fa
11 anys, organitzem la Festa pel joc i el lleure
en català, on reivindiquem el dret a poder
jugar i divertir-nos en la nostra llengua. Enguany
la festa ha tingut més bona acollida que mai.
El passat 22 de novembre de 2014 al passeig
Lluís Companys de Barcelona, des de les
10 del matí fins a les 2 del migdia, 10.000
participants van poder gaudir amb les diverses
activitats programades: la ludoteca, els tallers
de pintar cares, l’elaboració de corones, el
disseny de xapes, puntes de coixí i un llarg
etcètera d’activitats.
Vam aprendre com es vesteixen els diables per
a no cremar-se, com fer música amb el tabal,
i vam ballar mentre picàvem els bastons. Els
més grans van poder jugar a l’scrabble, el joc de
llengua per excel·lència! Tot combinat amb interpretacions d’El Casalet, els contes de la Carme
Faro, les alegres cançons de la Coral Da Capo,
les actuacions teatrals itinerants amb l’Ulldistret
i el concert fi de festa d’Els Koloraines!
La festa ens permet visualitzar la feina feta
durant l’any amb les empreses, les botigues,
l’administració i els consumidors en l’àmbit
del joc, la joguina i el lleure. La nostra és una
tasca de conscienciació. Treballem perquè
els fabricants incorporin el català en els
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Isabel Romano
Àrea de Joc i lleure

jocs, les joguines i altres elements de lleure,
perquè les botigues els posin prou a l’abast,
l’administració faci complir la llei en l’àmbit de
llengua i perquè els consumidors exigim els
jocs i joguines que incorporen el català. Tots
hi hem de posar el nostra gra de sorra per a
aconseguir incrementar el percentatge de jocs
i joguines que inclouen l’idioma català, que de
moment roman al voltant del 7%.
La mainada que va entregar la carta al patge
reial, ja ho demanava als reis després del
reguitzell de joguines: “... i poder jugar en
català”. I com que els Reis d’Orient són màgics
de ben segur que concediran aquest desig als
infants catalans.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/festajocilleure

19

Jocs i joguines

Sempre
barrinant!
Des de la Plataforma per la Llengua treballem
per acostar el català als diferents àmbits i,
si pot ser, de manera planera i integradora.
Des de la comissió del Joc i el lleure volíem
incidir en els adolescents i el seu entorn,
per això vam decidir engegar el 1r Concurs
Tísner de creació de jocs en català. Aquest
concurs innovador va adreçat als alumnes de
5è i 6è de primària de la ciutat de Barcelona
amb l’objectiu que creïn jocs de taula inèdits
que desenvolupin l’aspecte lúdic i creatiu de
la llengua catalana, que en fomentin l’interès
i que promoguin la implicació i la participació
col·lectiva de mestres i alumnes.
I per què Tísner? Doncs perquè l’Avel·lí Artís
Gener, conegut popularment com a Tísner, és
el pare dels mots encreuats en català, el joc de
llengua per excel·lència. I aquest és el nostre petit homenatge a aquest gran i polifacètic home.
El jurat està format per persones de renom
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del món del joc, com ara Màrius Serra, Oriol
Comas, Salvador Alsius i Joaquim Dorca, que
de ben segur tindran feina per decidir quines
són les millors propostes per atorgar-los els
premis. A la propera edició de La Corbella podreu saber quins són els projectes guanyadors
i quines escoles els han presentat.
Més informació a:
http://jocsijoguines.cat/concurs/

Isabel Romano i Farran
Àrea de Joc i lleure i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

UNA EXPERIÈNCIA
QUE NO TÉ PREU
Ara fa gairebé sis anys vaig entrar a formar part de la comissió
de Joc i lleure. Persones, tècnics i voluntaris que sentien la
festa i l’entitat tan seves com ningú.
En aquests sis anys he pogut viure una evolució increïble de
la comissió i les seves inquietuds, de la festa i de les idees
que no deixen de brollar! En aquest temps hem augmentat
el nombre de membres de la comissió i en formen part des
d’universitaris fins a jubilats. Hem passat de fer una festa
en què participaven tres mil persones a la situació actual,
que en vénen deu mil. Hem canviat la seva ubicació. Ara el
passeig de Lluís Companys de Barcelona, sota l’Arc del Triomf,
n’acull les darreres edicions. Hem canviat el nom de la festa
i conseqüentment el de la comissió. Abans era la Festa per
al joc i la joguina en català, i ara és Festa pel joc i el lleure en
català. Hem creat un web, www.jocsijoguines.cat, que recull
tots els jocs i les joguines que incorporen el català.
I per si no n’hi hagués prou, hem convocat el 1r Concurs Tísner
de creació de jocs de català adreçat als alumnes de 5è i 6è de
primària de les escoles de la ciutat de Barcelona. Sempre hem
tingut l’objectiu d’animar els fabricants a incloure el català als
seus jocs i joguines, els botiguers, perquè els posin en un lloc
visible, i els usuaris, perquè els demanin. Sense oblidar-nos
de l’administració, que ha de vetllar pel compliment de les
normatives.
Sempre amb esperit alegre, positiu i constant, hem aconseguit
que la gent sigui més conscient de la necessitat que la
mainada pugui jugar en català. Gràcies a això, el percentatge
de jocs i joguines que incorporen el català va pujant, d’una
manera lenta, però progressiva. Pertànyer a la comissió de Joc
i lleure, una experiència que no té preu!
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Internacionalització
La vigència de la Carta
Europea per a les Llengües
Regionals i Minoritàries
La Plataforma per la Llengua, juntament amb
altres entitats i organitzacions catalanes, ha participat aquests darrers mesos en l’avaluació del
Consell d’Europa al voltant del compliment que el
govern espanyol fa de la Carta Europea per a les
Llengües Regionals i Minoritàries. Així, membres
del Comitè d’Experts del Consell d’Europa van
desplaçar-se a Barcelona per mantenir diverses reunions amb organismes catalans. En la reunió, la

Plataforma per la Llengua va posar sobre la taula
les greus vulneracions del govern espanyol envers
els àmbits dels mitjans de comunicació, els equipaments culturals i la vida econòmica i social.
Pel que fa al primer àmbit, es va destacar la no
interconnexió ni recepció de canals de televisió
en català entre els territoris de parla catalana, el
tancament de canals de televisió i ràdio públics
al País Valencià, el canvi d’emissions de les
pel·lícules d’IB3 del català al castellà i l’estratègia
de no reconeixement de la unitat de la llengua.
Quant als equipaments culturals, es van destacar
les dades del 3% de cinema en català a Catalunya i del 0% al País Valencià i a les Illes Balears,
així com el fet que el govern Balear ha sortit del
patronat de l’Institut Ramon Llull. En general, hi
ha una manca de suport institucional de l’estat.
Dins de l’àmbit de la vida econòmica i social es
va recalcar que hi ha més de 500 disposicions
legals que imposen el castellà en tots els nivells
de l’activitat social i econòmica, fet que anul·la la
presència de la llengua catalana.
Des de l’ONG del català, a més, també es va
entregar al Comitè d’Experts l’estudi dels 40
casos greus de discriminació lingüística en
l’administració pública de l’estat.

Internacionalitzar la situació de la llengua catalana és un objectiu
prioritari. Per això, al primer trimestre de 2014, la Plataforma per
la Llengua va presentar al Parlament Europeu l’informe Linguistic
discrimination in Europe: The Catalan case.
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L’ONG del català
es coordina amb
entitats europees
Seguint la seva vocació d’internacionalitzar
el reconeixement de la llengua catalana, la
Plataforma per la Llengua s’ha incorporat a
l’European Language Equality Network (ELEN),
un organisme europeu no governamental que
treballa per promoure, protegir i impulsar els drets
lingüístics de llengües no oficials (o cooficials)
o amb pocs parlants a Europa. El català és una
llengua mitjana, més parlada que d’altres d’oficials
a les institucions de la UE, però no hi és oficial.
L’Assemblea General de l’ELEN va tenir lloc
al maig de 2014 a València, i la Plataforma per
la Llengua hi va ser present. S’hi van tractar
qüestions referides als progressos duts a terme
en matèria lingüística al Parlament Europeu,
del treball dut a terme en diferents àmbits i de
presentacions a escala europea de projectes
propis, entre d’altres. L’ONG del català va presentar la situació i els problemes de la llengua
catalana i va entregar als assistents l’estudi dels
40 casos greus de discriminació lingüística en
l’administració pública de l’Estat.

Rosa de les Neus Marco
Professora investigadora
en Comunicació a la UPF
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

SINERGIES
INTERNACIONALS
Formar part d’entitats internacionals
possibilita ser present en llocs de decisió
on es poden prendre mesures favorables
a polítiques lingüístiques noves i on es
pot treballar en pro del reconeixement
internacional.
Pel que fa a la llengua catalana, el fet que
una entitat com la Plataforma per la Llengua
sigui present en organitzacions d’abast europeu i internacional vol dir tenir la possibilitat
de disposar d’altaveus, de ponts que ens
apropen a llengües amb situacions similars.
La posada en comú d’experiències d’altres
realitats lingüístiques ens pot sevir per a
desenvolupar nous projectes, per iniciar noves línies o enfocar els esforços en determinats temes que en d’altres associacions de
caire lingüístic han funcionat bé.
Tot aquest ric intercanvi de bones
pràctiques, d’increment de sinergies i
d’establir complicitats pot ajudar en bona
mesura a assolir l’èxit de les campanyes
lingüístiques que es duguin a terme.
I, d’aqueta manera, també, ser part
d’aquestes entitats és un pas més per a la
internacionalització de la llengua catalana.
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Entitat
InformeCAT 2014:
50 dades sobre la
llengua catalana
Enguany, la Plataforma per la Llengua ha
elaborat l’InformeCAT 2014, el recull de 50
dades significatives sobre la llengua catalana que
permeten copsar l’estat de salut del català. En
l’acte de presentació, el professor de la UOC i
membre de l’Executiva de l’entitat,
Josep-Anton Fernàndez, i Daniel
Mundet, director de la Plataforma
per la Llengua, exposaren les
principals conclusions de l’informe.
En aquest, les dades mostren que
el català és una llengua en expansió,
dinàmica i amb una presència molt
notable en diferents àmbits, en
alguns casos molt per sobre del que
li correspondria segons el seu pes
demogràfic. Al mateix temps, però,
la llengua catalana pateix una inexplicable manca de reconeixement
oficial i jurídic i està rebent una ofensiva sense
precedents per part d’institucions com el govern
de l’Estat i diversos governs autonòmics.
Així, la situació de la llengua catalana és desigual
en funció del territori i també segons els
sectors. Per exemple, en contrast amb les dades
positives que trobem al Principat, en territoris
com el País Valencià, la Franja de Ponent o les
Illes Balears, la llengua ha experimentat una
involució fruit dels atacs sense precedents dels
respectius governs autonòmics
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XIFRES POSITIVES
Segons el treball, el català gaudeix de bona salut
en molts àmbits: per primera vegada, la nostra
llengua ha superat els 10 milions de parlants.
En deu anys, el nombre de parlants
s’ha incrementat en 750.000 noves
persones i la de persones que el
saben escriure, en més d’un milió.
També és la 14a llengua més
parlada i la 7a més apresa entre els
joves de la UE.
A més, l’ús que en fan els nouvinguts és cada cop més alt, i la comprensió del català entre els estrangers residents a Catalunya ha pujat
21 punts en els últims 10 anys.
ÀMBITS A MILLORAR
Per àmbits, hi ha sectors on històricament el català no acaba d’enlairar-se o ho fa a
un pas molt lent, com la justícia (enguany hi ha
hagut un 25% menys de sentències en català).
També el cinema (l’oferta de cinema en català
només ha crescut un 1% des del 2011 tot i que
els espectadors han augmentat un 7%)
I el joc i la joguina (menys d’un 8% de les
joguines inclouen la nostra llengua).
Més informació a: https://www.plataforma-llengua.cat/
que-fem/estudis-i-publicacions/
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Entitat
Cap a la segona
edició del Premi
Martí Gasull i Roig
La segona edició del Premi Martí Gasull i Roig serà, enguany, un
nou reconeixement a aquelles persones i entitats que han treballat
intensament a favor de la llengua catalana.
Els 148 candidats presentats –persones individuals, associacions i
entitats, empreses i institucions– mostren la diversitat i la força de
tots aquells que amb la seva contribució fan que el català avanci.
Un jurat format per persones significatives en els seus àmbits i
amb un reconegut compromís amb la llengua i el país, escolliran
els 3 finalistes. Aquests, al gener, passaran a votació popular en un
procés participatiu a través de la pàgina web.

EL PREMI
El Premi, a l’exemplaritat en
defensa de la llengua, té per
objectiu reconèixer aquelles
persones i entitats que treballen a favor de la llengua catalana. Té una dotació de 3.000 €
i un guardó exclusiu elaborat
per l’orfebre i joier Joaquim
Capdevila.

LES XIFRES
148 és el nombre de
candidats a la segona edició
del guardó. Hi han participat
prop de 400 persones, el
doble que l’any passat.
3 seran els finalistes del
Premi, que al gener passaran
a votació popular.
Més de 4.000 persones van
participar l’any passat en la
votació popular. Aquest any
esperem superar àmpliament
aquesta xifra.
El Premi té una dotació
econòmica de 3000 €.
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L’EDICIÓ ANTERIOR

EL JURAT

MARTÍ GASULL I ROIG

En la primera edició del Premi,
dels 96 candidats presentats,
el jurat escollí l’Assemblea de
Docents de les Illes Balears
–que obtingueren el guardó per
la votació popular posterior– la
Viquipèdia en català i l’activista
d’Elx Joan Carles Martí. La
sala Moragues del Born Centre
Cultural va acollir en aquella
ocasió l’acte de lliurament.

Enguany el jurat del Premi
està format per Jaume Cabré,
Bernat Gasull, Bernat Joan,
Jordi Manent, Rosa Serrano
i Carles Torner, presidit per
Òscar Escuder i amb Francesc
Marco de secretari.

Fundador i ànima de la
Plataforma per la Llengua mort
en un accident de muntanya a
l’Himàlaia el setembre de 2012,
el Premi és un reconeixement
a la seva valuosa tasca
com a ideòleg, activista i
modernitzador del discurs a
favor del català com a llengua
comuna i de cohesió social.
Tota la informació a:
www.premimartigasull.cat
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Entitat
La Plataforma per la
Llengua, al Pacte Nacional
pel Dret a Decidir
L’ONG del català forma part del conjunt d’entitats fundadores
del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que encapçala
el president de la Generalitat Artur Mas i que coordina
l’expresident del Parlament Joan Rigol. En aquest sentit, des
de l’inici, la Plataforma per la Llengua dóna ple suport al Pacte
Nacional i participa a les diverses reunions convocades amb
l’objectiu de caminar cap a un marc polític que permeti viure
plenament en català.
El Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD) és un espai de
coordinació i entesa de cara a avançar en el procés de transició
nacional. El Pacte està integrat per les institucions, el món
municipal, les forces polítiques, les grans centrals sindicals,
les organitzacions empresarials i les principals entitats de la
societat civil i el món acadèmic.
L’APUNT
El PNDD és l’espai de consens a favor del dret a decidir
entre les institucions, el món municipal, les forces
polítiques i la societat civil.
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LES DADES
Es convocaren 5 reunions
abans del 9 de Novembre
per coordinar una posició de
consens entre els diferents
agents.
El Parlament de Catalunya,
al Parc de la Ciutadella, és
l’escenari de les trobades.
La Plataforma per la Llengua
sempre ha expressat
un discurs en positiu,
conciliador i inclusiu.

Compromesos
amb el país
Conscients de la importància del moment actual
i de la transcendència que l’estatus polític té per
a la normalitat d’una llengua, l’ONG del català ha
donat suport i ha estat partícip de les diferents
iniciatives àmplies de la societat civil a favor del
procés democràtic de la transició nacional, i per
tant, d’exercir el dret a decidir.

de la diversitat lingüística, tot valorant els reptes i
les oportunitats de la llengua catalana.
En aquesta línia, representants de l’ONG del
català es reuniren amb el president del Consell
Assessor per a la Transició Nacional, Carles Viver
Pi-Sunyer, per tal d’intercanviar punts de vista al
voltant de la llengua catalana.

En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua
forma part d’ElClauer.cat, una coordinadora
d’organitzacions significatives de la societat civil
–de l’àmbit cultural, municipal, esportiu i cívic–
que impulsa projectes vinculats a reforçar el
procés polític que viu Catalunya.
Així mateix, des de la Plataforma per la Llengua
s’ha participat en nombroses jornades, taules
rodones i seminaris al voltant de la futura gestió

El 9N, la llengua catalana també va votar!
Pocs dies abans de la celebració de la jornada participativa del
9 de novembre, la Plataforma per la Llengua va entrar de ple en
campanya amb un espot que tenia com a objectiu promoure la
participació en la consulta, i recordar que el català necessita un
nou Estat que el promogui enlloc d’un Estat, com l’actual, que
no fa més que maltractar la nostra llengua. L’espot, que en 48
hores va fregar les 10.000 visualitzacions a la xarxa, mostra que
el català és una llengua amb caràcter, acollidora, actual, àgil per
als negocis, demòcrata, amb opinió... És, en resum, la nostra
llengua comuna.
Podeu veure l’espot al nostre canal de YouTube:
youtube.com/plataformaxllengua
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Entitat
Més de 10.000 ampolles venudes
del nostre cava solidari d’art,
gastronomia i llengua
La Plataforma per la
Llengua va presentar ara
fa un any, a finals de 2013,
el Cava per la llengua, una
iniciativa emmarcada en el
vintè aniversari de l’entitat
per finançar campanyes
de promoció del català.
El cava, elaborat per
Sumarroca, es compon
de les varietats de
raïm macabeu, xarel·lo,
parellada i chardonnay. Un
bon cava per acompanyar
les celebracions.

La litografia de Tàpies
Un dels valors afegits del Cava per la Llengua és
la reproducció d’una litografia d’Antoni Tàpies en
l’etiquetatge i la placa de l’ampolla. L’artista informalista, cofundador de Dau al Set, creà el 2006
aquesta obra especialment per a l’ONG del català.
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La bona acollida de l’escumós que combina
la solidaritat, l’art, la gastronomia i la llengua
va fer exhaurir en pocs mesos les primeres
10.000 ampolles, per la qual cosa, ha estat
necessari elaborar un segon tiratge. Enguany
s’ha presentat una nova edició del Cava per
la Llengua. Així, les ampolles d’aquest brut
reserva ja poden trobar-se als establiments
BonPreu-Esclat.
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Entitat
El llibre d’història
de la Plataforma
per la Llengua
TAULA RODONA
A LA SETMANA DEL LLIBRE
El 9 de setembre, l’editorial Base dirigida per Santi Sobrequés i
la Plataforma per la Llengua organitzaren una taula rodona a la
Setmana del Llibre en Català per situar l’ONG en el marc de la
mobilització de la societat civil actual.
A l’avinguda de la Catedral de Barcelona, i davant d’una
setantena d’assistents, l’autor del llibre, Francesc Marco,
compartí reflexions amb l’escriptor i opinador Vicenç Villatoro, el
politòleg i fundador de l’entitat Roger Buch i el director del CNL
de Barcelona i durant molts anys dirigent de l’ONG del català,
Jordi Manent.

Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/
llibre20anys/

PROMOCIÓ
AMB EL
DIARI ARA
Coincidint amb el cap de
setmana dels comicis
europeus, el 24 i 25 de
maig de 2014, el diari ARA
va encartar Plataforma
per la Llengua. 20 anys
defensant el català.
Així, als quioscs de tot
Catalunya, els lectors de
l’ARA van poder adquirir la
publicació de la Plataforma
per la Llengua amb un
exemplar del diari, tot
reivindicant l’oficialitat del
català a Europa.
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PRESÈNCIA
AL TERRITORI
La vocació territorial de l’entitat ha portat la
celebració d’actes de presentació en diferents
punts de la geografia. N’és exemple, el soparcol·loqui dut a terme a Esparreguera al mes
de maig, on els membres de l’entitat al Baix
Llobregat compartiren conversa amb l’autor
i Òscar Escuder, president de l’ONG del
català. També, la taula rodona duta a terme a
l’agost, a Prada de Conflent, en el marc de la
Universitat d’Estiu. Paral·lelament, a l’octubre,
es portà el debat al voltant dels reptes de
futur del català a Igualada.
L’Església Vella d’Alcover (Baix Camp) i la
Biblioteca Pública de Tarragona –amb participació d’Eulàlia Buch, de l’àrea d’acollida lingüística de l’organització– també han portat la història de la Plataforma per la Llengua al Camp
de Tarragona. Organitzada per la territorial del
Maresme de l’entitat, la comarca costanera
també ha gaudit d’una presentació del llibre i
properament, serà el torn del País Valencià.

PRESENTACIÓ ALS
LLUÏSOS DE GRÀCIA
En el marc dels actes del vintè aniversari de
la Plataforma per la Llengua, el 14 d’abril de
2014 va presentar-se el llibre d’història de
l’organització. La seu dels centenaris Lluïsos
de Gràcia, on va néixer l’entitat ara fa dues
dècades, va ser l’escenari escollit per recordar aquells primers anys i constatar l’evolució
d’aquell nucli inicial fins a l’actual ONG del
català.
Òscar Escuder, president de la Plataforma per
la Llengua, Carme Forcadell, actual presidenta
de l’ANC i membre de l’Executiva de l’entitat i
l’autor del llibre, l’historiador Francesc Marco,
exposaren les seves reflexions en un acte
presentat per Oriol Horta, en representació
dels Lluïsos. Pocs dies després, per Sant
Jordi, les lletres foren protagonistes un any
més del 23 d’abril. Enguany, la Plataforma per
la Llengua tenia el seu propi títol.
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Educació i
universitats
14-J. Cercavila
multitudinària per
l’escola catalana
El curs escolar 2013/14 finalitzà amb una cercavila
multitudinària per defensar l’escola catalana.
Convocada per Somescola.cat, la mobilització
tingué lloc el dissabte 14 de juny de 2014. El
recorregut, des de la plaça Tetuan al passeig
Lluís Companys de Barcelona, aplega desenes
de milers de famílies a favor del model obert i
inclusiu de l’escola catalana.
Amb el lema “Per un país de tots, decidim escola
catalana”, la societat civil i la comunitat educativa
va fer una nova demostració de la importància
que té el català com a llengua vehicular de
l’ensenyament.
L’ambient festiu va ser present en una jornada
on les actuacions musicals, les formacions de
percussió, els grups de teatre i el bestiari popular,
mostraren al carrer l’actitud positiva i oberta d’un
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clam massiu i de consens a les
aules. Les samarretes verdes
i els capgrossos, elaborats
artesanalment pels infants, van
ser un dels elements distintius
de la cercavila.
També representants d’Escola
Valenciana i de l’Assemblea
de Docents de les Illes
Balears, organitzacions
referencials en els
respectius territoris van ser
presents a la mobilització,
tot evidenciat la situació
actual de l’escola i els
reptes de futur del conjunt
de l’àmbit lingüístic.

ESTUDI MUTO
AT – IL·LUSTRACIÓ:
NA / SOMESCOLA.C
FOTOS: DANI CODI

La Plataforma per la Llengua a Somescola.cat
Som Escola és l’espai de consens de més d’una
quarantena d’entitats cíviques, culturals i de
l’àmbit educatiu, a favor de l’escola catalana en
llengua i continguts. Així, la coordinadora neix
amb l’objectiu de consolidar el model escolar
català de cohesió social davant de la LOMQE
promoguda pel Ministre Wert i les sentències
del Tribunal Suprem que qüestionen el sistema
d’immersió lingüística.
La Plataforma per la Llengua és des de l’inici una
de les entitats capdavanteres de Somescola.cat,
i Teresa Casals, membre de l’Executiva de
l’ONG del català, és una de les seves principals
ideòlogues i cara visible del projecte.
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Participació
i voluntariat
El Voluntariat Lingüístic
Juvenil de la Plataforma
per la Llengua guardonat
als Premis de Civisme 2014

Martí Ferrer

La Plataforma per la Llengua va recollir el passat
3 de novembre un nou distintiu al Palau Centelles
de Barcelona. En concret, el Departament de
Benestar Social i Família va premiar amb la
segona posició del Premi Jaume Ciurana els
voluntaris de l’ONG del català que participen en
el projecte de parelles lingüístiques juvenils.
Aquest premi, que ja suma 28 edicions, vol
reconèixer aquells col·lectius de joves que
han fet una tasca cívica i d’integració rellevant
en la societat catalana. Els voluntaris que han
treballat en el projecte de parelles lingüístiques
ha estat un dels col·lectius que ha rebut el premi,
juntament amb l’Associació de Joves per a la
Igualtat i la Solidaritat, i els voluntaris del Club
Esportiu Minusvàlids Sant Rafael.
El premi el va recollir Òscar Escuder, president
de la Plataforma per la Llengua, juntament amb
una parella de voluntaris, l’Abdel i en Taouffik. Ells
són només una petita representació de totes les
persones que han ajudat a fer que les parelles
lingüístiques siguin un instrument d’integració
essencial. En els més de 10 anys que el projecte
funciona, s’han format més de 80.000 parelles
lingüístiques al llarg del territori català.

Des de l’ONG del català només podem mostrar
el nostre agraïment a totes aquelles persones
que contribueixen a fer que el català sigui una
eina bàsica d’integració. Igualment, estem
francament contents pel reconeixement que
s’enduen els voluntaris del projecte de parelles
lingüístiques juvenils, que fan una feina molt
important en un àmbit fonamental i que mai ens
cansarem de reivindicar.
Amb el vostre suport esperem continuar fent un
servei a la llengua on més ho necessita: al carrer!
Si tens més de 16 anys i tens ganes de contribuir
al projecte, posa’t en contacte amb nosaltres.
Només ens has d’escriure al correu
participacio@plataforma-llengua.cat
o trucar al telèfon 93 321 18 03.
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El voluntariat: una eina
del poble i per al poble!
Escric aquestes lletres per a La Corbella el dia
10 de novembre, just després del 9-N, que de
ben segur serà una data que quedarà gravada
a la retina de milers de catalans/es i centenars
d’observadors/es internacionals pels segles dels
segles.
Empeses pel dret democràtic de fer sentir la
nostra veu a través de les urnes, més de dos
milions de persones hem sortit al carrer per
expressar a través del vot la nostra decisió sobre
el dret a l’autodeterminació del nostre poble.
La resposta ha estat massiva i contundent, i és
d’allò més satisfactori veure la capacitat de mobilització que tenim, un tarannà pacífic i cívic que

Laura Camps
Àrea de Participació i voluntariat

ha traspuat més enllà de tots els inconvenients,
traves i pals a les rodes que el govern central i
alguna desavinença interna han provocat.
Tanmateix, i sense treure el mèrit a la tasca feta
per les institucions, entitats i a la gent que ha
sortit al carrer a votar, l’èxit de tot plegat rau
en gran part en el voluntariat. Voluntariat que
s’ha dedicat a fer un país groc, a preguntar i a
debatre com ha de ser aquesta nova Catalunya
que hem de construir entre tot(e)s, a obrir els
col·legis, a penjar cartells per difondre la informació, a fer-la córrer a través de les xarxes i deu
mil xerrades, paradetes i tertúlies de carrer, etc.
Aquest és el valor del nostre poble, la seva gent!
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Territori
IKEA, una nova
discriminació lingüística
arriba a València

Manuel Carceller
Plataforma per la Llengua País Valencià

Quan fa mesos van aparèixer al País Valencià els cartells de
propaganda de la botiga que la multinacional sueca IKEA obria
a Alfafar (l’Horta), ens vam esperançar, ja que una part d’eixos
anuncis era en valencià. Dissortadament, aquestes perpectives no
van esdevenir realitat. A diferència del que s’ha fet a Catalunya, la
retolació d’Alfafar és «bilingüe», però en espanyol i anglès. La nostra
llengua pròpia i oficial, el valencià, només hi és present de manera
simbòlica, al rètol de benvinguda i poc més.
Des de l’obertura d’IKEA a València, la Plataforma per la Llengua
va començar a rebre queixes de persones indignades per una nova
mostra de discriminació lingüística i d’il·legalitat. La Plataforma ha
animat els clients a fer conèixer el seu malestar a IKEA, perquè
facen arribar a l’empresa la necessitat de respectar l’ús normal del
valencià al comerç.
A més, hem entrat en contacte amb altres entitats amb qui
compartim objectius, com ara Escola Valenciana o Acció Cultural del
País Valencià, perquè facen una crida als socis i col∙laboradors en
favor d’aquesta petició d’ús de
Més informació a:
la llengua catalana.
www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia

Commemoració
de les Normes
de Castelló
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La Plataforma per la Llengua
dóna suport anualment a la
commemoració de les Normes
de Castelló. Així, des de
l’entitat, com a membres de
“Castelló per la Llengua”, és
participa juntament amb altres
entitats i organitzacions en els

actes que cada desembre són
presents a la capital de la Plana.
En aquest sentit, el desembre
de 2012, l’Executiva de l’ONG
del català va reunir-se a la
ciutat de Castelló coincidint
amb la jornada de record i
reivindicació.

Antoni Royo
Dinamitzador cultural a les comarques de Castelló i
membre de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua

EL RETORN DE
RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA
Conjuntament, 88.868 valencianes i valencians han donat
suport a una ILP (iniciativa legislativa popular) per a les Corts
Valencianes, per la reobertura d’una radiotelevisió valenciana
íntegrament en la llengua pròpia i plural informativament.
Quines possibilitats té aquesta ILP de prosperar ara? Atesa
l’actual correlació de forces parlamentàries, en què el PP
té copada la majoria absoluta, podem dir que cap. Ara
bé, al proper mes de maig de 2015 s’han de fer eleccions
autonòmiques i el nombre de representants de cada partit
pot ser molt diferent, segons apunten totes les enquestes, tal
com ja han avançat els resultats de les europees de 2014.
El PSPV, Compromís i EUPV, que podrien assolir la majoria
absoluta, s’han compromès públicament a reobrir les
emissions d’una nova radiotelevisió valenciana, en català, el
9 d’octubre de 2015. Tant el Parlament de Catalunya com les
Corts Valencianes van aprovar l’acord de reciprocitat televisiva,
amb la qual cosa, al final de l’any 2015, ens podríem trobar
amb la tornada del senyal dels canals de Televisió de Catalunya
al País Valencià, i de retruc amb l’arribada al Principat d’aquest
“Nou Canal 9”, en la llengua comuna.

L’acord de les Normes
ortogràfiques de 1932, segellat
a Castelló per part d’entitats i
representants del món cultural
i polític, va ser un element
crucial per adoptar un sistema
ortogràfic unitari vinculat al del
conjunt de l’àmbit lingüístic.

El panorama de la ràdio i la televisió en català podria, doncs,
millorar de manera important d’ací a any i mig, a costat i costat
del riu Sénia.
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La militància també
pot ser divertida
Els catalans estem acostumats a ser militants
actius de les nostres causes i agafar-nos-les
amb devoció gairebé religiosa. I en la defensa
de la llengua, naturalment, no som menys.
Demanem les cartes dels restaurants en
català, protestem davant dels cinemes per
demanar que les projeccions es facin en la
nostra llengua, omplim la plaça de Catalunya de
Barcelona de llaunes per demanar l’etiquetatge
en català, exigim fulls de reclamació quan es
vulneren els nostres drets lingüístics, i així un
llarg etcètera.
A la territorial del Maresme hem trobat
una manera de defensar i potenciar la
nostra llengua i, alhora, passar una bona
estona: l’Scrabble en català, una manera
lúdica d’aprendre noves paraules, mentre
comparteixes una estona divertida amb
persones amb els mateixos interessos.
L’any 2013, sota el paraigua de la Plataforma
per la Llengua, es va crear el Club de Scrabble
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Francesc Martín
Plataforma per la Llengua Maresme

en català Canet de Mar, que és admès com
a membre de la Federació Internacional de
Scrabble en Català (FISC) al juliol del mateix
any. A Canet, a banda de trobades setmanals
entre els membres del club, s’han organitzat
tallers, jocs de llengua i el I Concurs de Scrabble del Maresme. L’Scrabble és una activitat
ja totalment integrada en les activitats de la
Plataforma per la Llengua de Canet de Mar.
A Arenys de Mar, encara que d’una manera
no tan consolidada com a Canet, la Plataforma
per la Llengua també n’ha organitzat dos
tallers i aquest mes de novembre ha fet el II
Concurs de Scrabble del Maresme, amb la
col·laboració de l’Ateneu Arenyenc, amb qui
s’està començant a formar un nucli estable de
jugadors.
Si voleu passar-vos-ho bé sense deixar de
militar, no ho dubteu: Scrabble en català.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/maresme

Un any ben
actiu a l’Alguer
La delegació algueresa de la Plataforma per la
Llengua, oberta el 2013 per un grup de voluntaris,
compta actualment amb diverses activitats. La
més important és la festa dels Reis amb Les
Estrenes, dins del calendari de les celebracions
oficials del Cap d’Any del municipi i de la
Fundació Meta. Els minyons algueresos eixien de
maití amb una taronja amb talls on es posaven
els menuts que demanaven a les persones
al carrer. Aqueixa tradició s’estava perdent,
però la distribució d’un quintar de taronges
amb adhesius i material en llengua catalana ha
segurament ajudat a mantenir la tradició del 6 de
gener viva a la memòria.

Irene Coghene
Plataforma per la Llengua Alguer

adaptats a la variant local. Alguns dels verbs
triats pel grup de treball són típics de l’alguerès:
als altres territoris no s’empren. Aqueixes són les
bases per un 2015 ben actiu.

L’objectiu és un lligam profund amb el territori, amb les sues festes. Per això continua la
col·laboració amb una de les més característiques: Les Maries a l’església de l’Esperança,
el dia 8 de setembre. Un racó d’algueresitat
autèntica, entre fe i alegria. El 2014 Carles Belda
i Marc Serrats han animat la plaça deixant al cor
dels presents un record agradable i el desig de
descobrir encara més la música en català.
A la primavera es preveuen noves col·laboracions
amb altres entitats, per portar la llengua a
primera línia, on avui no és protagonista. Amb
el record dels 20.000 adhesius estampats de
l’entitat, s’afegeix a la col·lecció del material la
malleta amb els verbs conjugats a l’imperatiu,
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/alguer

Lluís
Carulla
2015

Al mes de novembre, la
Fundació Carulla va atorgar
el Premi d’Actuació Cívica
a la sòcia Irene Coghene,
reconeixent-li la tasca feta,
entre d’altres, a la Plataforma
per la Llengua.
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Cinema, jocs i
exposicions al Vallès
L’últim quadrimestre d’activitats de la Plataforma
per la Llengua del Vallès Occidental ha estat
molt intens. Des de la territorial vàrem començar
el setembre amb els IV Jocs de Llengua de
Sabadell, on el Súperdictat (6/9/14) i l’Scrabble
en Català (7/9/14) van ser un èxit de públic. És
una activitat que es consolida any rere any i que
molts participants ja esperen just tornar de les
vacances d’estiu.
El mateix setembre, vam impulsar la primera
edició d’un cicle de cinema català a la fresca, això
és el Refres.CAT. Les pel·lícules escollides foren
12 anys d’esclavitud i El Metge. Al voltant de 200
persones van venir a la plaça Vallès de Sabadell
els dos divendres de les projeccions.
Durant el mes d’octubre, i després de tot
un any preparant-ho, vam celebrar els actes
del Memorial Lluís Companys de Sabadell.
Juntament amb altres entitats de la ciutat vam
organitzar un itinerari històric dramatitzat que
va visitar diversos llocs de la ciutat que havien

Laura Pujol
Plataforma per la Llengua Vallès Occidental

estat importants en la vida personal i política
del president màrtir (14/10/14). Així mateix, i en
aquest mateixa línia també va preparar-se un acte
commemoratiu a la Masia de Can Rull (18/10/14).
D’altra banda, ja al mes de novembre, l’exposició
Mirades i Veus del Català va arribar al Casal Pere
Quart de Sabadell. L’acte d’inauguració va comptar amb la xerrada d’Alistair Spearing, viquipedista
i membre d’Amical Wikimedia, que exposà la importat presència del català a internet i al conjunt
del món virtual. L’exposició es va poder visitar des
del dimarts 4 de novembre fins el dissabte 22.
Des de la territorial de l’ONG del català al Vallès,
també hem donat suport al “vermut dictat”
de Castellar del Vallès, organitzat pel Centre de
Normalització Lingüística (CNL) per a les parelles
lingüístiques de la ciutat. L’acte va comptar amb
la presència de l’actor Pep Ferrer.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/vallesoccidental

Sumar per la llengua. Amb l’objectiu de sumar esforços i millorar la
coordinació entre les diverses organitzacions que treballem en la mateixa
direcció, des de la Plataforma per la Llengua Vallès s’ha continuat col·laborant
amb Òmnium Cultural de Sabadell i la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua (CAL) en la difusió de presentacions dels llibres. En aquest cas, Imperi
de la llengua comuna, Verba non facta i La independència explicada al meu fill.
Aquesta bona entesa s’ha vist reflectida, també, en els actes del Correllengua
d’enguany, que en aquesta edició estaven dedicats a Maria Mercè Marçal.
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La llengua del jovent
del Baix Llobregat
El castellà és la llengua majoritària d’ús habitual
del jovent de la comarca del Baix Llobregat.
Aquesta situació varia a les 33 viles i ciutats de
la comarca, especialment si comparem el sud de
la comarca (amb ciutats com Cornellà, Sant Boi,
Castelldefels, Viladecans, el Prat...) amb el centre
i nord, on el català té més presència.
Malgrat aquesta situació precària, que demana
una certa dosi d’optimisme, el català avança
cada cop més entre el jovent i en la transmissió
lingüística intergeneracional (hi ha més joves
que parlen en català amb els fills que amb els
avis, per exemple). La situació sociolingüística
del català al Baix Llobregat és fràgil i totes les
accions encaminades a reforçar el prestigi, el

Marc Piera i Pallàs
Plataforma per la Llengua
Baix Llobregat-Esparreguera

coneixement i l’ús del català són positives per
ampliar uns usos lingüístics que no sempre són
favorables a la nostra llengua.
Per això, des de la territorial amb seu a
Esparreguera, aquest curs el destinarem a
reforçar totes aquelles activitats que es duen
a terme al nostre municipi per fer augmentar
el coneixement i l’ús social del català entre
els joves i, juntament amb les administracions
públiques presents al territori, organitzarem els
Tallers d’Escriptura Creativa per a joves, el
Club de Lectura Juvenil, el primer de la història
d’Esparreguera, i el Concurs Lletra a Lletra.
Més informació a: www.plataforma-llengua.cat/baixllobregat
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A més a més

Digital.cat.
El lèxic català
de l’era digital
En el món digital actual
cada cop es fa més
necessari disposar
d’eines com el llibre que
ha publicat l’editorial
Barcanova, signat per
Joan Carles Villalonga
i Xavier Breil.
Els autors s’han basat en obres recollides
pel TERMCAT, l’òrgan de normalització i
assessorament terminològic de la llengua
catalana. Així, a partir de termes i fraseologia de
l’àmbit informàtic, dels videojocs o de les xarxes
socials i telefòniques se’ns ofereix, en aquest
manual, un recull de més de 2.500 entrades, ben
útil per al nostre vocabulari del dia a dia. També
constitueix una molt bon eina de suport per al
lèxic especialitzat. Hi podem trobar els famosos
twits o piulades, l’spam o propaganda massiva,
entre molts d’altres. Així, doncs, si voleu posar fi
als vostres dubtes lingüístics en aquests camps
i parlar en propietat i amb un correcte català,
només cal que consulteu aquest nou llibre.
Rosa de les Neus Marco
Membre de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua
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Diccionari de pseudònims usats
a Catalunya i a l´emigració
És un dels darrers
volums d’Albert Manent
i Segimon, elaborat
conjuntament amb
Josep Poca Gaya.
En aquest llibre, els
autors traçaren el mapa
de pseudònims dels
personatges catalans,
explicitant les persones
que hi trobem darrera.
Temporalment s’abraça
un període ampli de la història de Catalunya, s’hi
presenten pseudònims des del s. XII fins avui en
dia, tant de personatges de dins de Catalunya
com dels que van emigrar o van exiliar-se.
El ventall de persones recopilades és ben ampli i
complet, es compta amb 7.500 noms darrera dels
quals hi trobem tot un seguit d’artistes, escriptors, periodistes, dibuixants, pintors, humoristes,
mags, cantants, productors, directors de cinema
i gent del món de l’espectacle i dels mitjans de
comunicació. Aquesta obra compta, entre molts
d’altres, amb personatges com Gaziel, Charlie
Rivel o Tísner. Així, si teniu curiositat i voleu entendre millor els motius i les circumstàncies dels
pseudònims catalans, cal que tingueu aquest
diccionari ben a la vora.

#repteCocacola

9n

okcat #9N @okcatcat 31 maig
Felicitats a @llenguacat per assolir el
#repteCocacola Volem etiquetatge en català!
Foto de @gerardgomezf

SalVador Cardús Ros @salvadorcardus 7 nov.
Un altre vídeo de la Plataforma per la Llengua,
molt i molt encertat: El #9N el català també
votarà!: http://youtu.be/SyGhg67WbNI via
@YouTube

MVriel Casals @murielcasals 30 maig
Sí, vull viure plenament en #català! Demà seré al
#repteCocacola de la Plaça Catalunya amb els
amics de @llenguacat http://reptecocacola.cat/
Joan Tardà i Coma @JoanTarda 30 maig
Demà tothom amb una llauna d Coca-Cola a
plaça Catalunya per l’etiquetatge en català!
#repteCocacola a http://ow.ly/xnVRn “ via
@llenguacat

Isaac Moreno @imorespi 6 nov.
Un senyor Vídeo de la Plataforma per la llengua
@llenguacat perquè el #9N el català també
votarà https://www.youtube.com/watch?v=SyG
hg67WbNI&feature=youtu.be … #9N2014

Cava per la llengua
Ara és l’hora @araeslhora_ig 2 nov.
Fent pais!! Gaudint del Cava de la plataforma
per la llengua!! Erem, som i serem!! Per u...
http://ift.tt/1rDAXmu

Altres
Uri lı*ıl #9N #SíSí @oriol_u2floyd 7 nov.
Jo ja he fet el meu donatiu a Plataforma per la
Llengua (@llenguacat). Ho faràs tu? Cal ajudar a
entitats com ells, i el donatiu és vital!
ARA Societat @ARAsocietat 22 oct.
El castellà seria oficial amb la independència?
Per la Plataforma per la Llengua caldria decidirho “democràticament” http://www.ara.cat/
societat/Plataforma-Llengua-democraticamentCatalunya-independent_0_1234676714.html …

Llibre “20 anys de la
Plataforma per la Llengua”
Mireia Plana @mireiaplana 8 set.
Presentació del llibre dels 20 anys de la
Plataforma per la Llengua a la Setmana del
Llibre en català! @llenguacat

Cinema
Diari de Balears @dbalears 8 oct.
Plataforma per la Llengua lamenta l’escassa
presència del català a l’estora vermella de
#Sitges http://dbalears.cat/actualitat/ara/
plataforma-per-llengua-lamenta-escassapresencia-del-catala-catifa-vermella-sitges.
html … #llengua #cinema
Ferran Auberni @FerranAuberni 11 jul.
Darth Vader, principal protagonista de la
simpàtica nova campanya de la Plataforma per
la Llengua! #catalàalcinema
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Opinió
Daniel Mundet. Director de la Plataforma per la Llengua
Article publicat el 09/09/2014 al blog d’opinió de la Plataforma per la Llengua al diari Ara

THE ECONOMIST I EL NACIONALISME
LINGÜÍSTIC ESPANYOL
Ara fa uns mesos el setmanari The Economist
dedicava un parell d’articles a parlar de Catalunya
i de la llengua catalana. En la primera ocasió feia
referència al fet que l’Estat espanyol no es veu
com un estat multilingüe i, en el segon article,
comentava el tracte de marginació que pateix la
nostra llengua a l’Estat espanyol (per exemple no
es pot utilitzar a les Corts espanyoles).
Sense entrar a valorar a fons el contingut dels
articles, tampoc s’ha descobert la sopa d’all;
sí que és molt rellevant i interessant el fet que
des d’un setmanari internacional de referència
es parli del procés que estem vivint des de la
vessant cultural – lingüística. Fins ara moltes
anàlisis se centraven en aspectes econòmics,
però aquests aspectes per si sols no expliquen el
procés. La situació, pel seu tracte discriminatori,
que rep la llengua catalana és un cas únic a
la Unió Europea. El fet que des de fa temps
Catalunya sigui objecte d’interès internacional
està fent que des de fora es vagi coneixent la
realitat de la llengua catalana. Pel que sembla,
la situació kafkiana que patim, i que des de la
Plataforma per la Llengua denunciem dia sí, dia
també, causa perplexitat internacional.
El nacionalisme lingüístic del Partit Popular, i
abans més discret del PSOE, és més descarat
i implacable que mai. De fet, però, se situa en

46

el que històricament representa la ideologia
de l’espanyolisme lingüístic. El que es vol és
imposar una llengua, la castellana, per sobre de
les altres perquè consideren que és una llengua
de rang superior i més important. És el que Juan
Carlos Moreno Cabrera, catedràtic de Lingüística
General a la Universitat Autònoma de Madrid,
anomena imperialisme lingüístic espanyol. A més
a més en el nostre cas tenen clar que atacant
la llengua catalana s’ataca un element central
de la societat. La llei Wert és l’element més
important i letal en aquests moments, però va
acompanyat de desenes de mesures que van
legislant la presència de la llengua espanyola, i la
no presència i prohibició de la llengua catalana.
És un procés imparable, que el BOE va recollint
regularment.
Aquesta situació d’ofec s’ha de superar.
Sense cap mena de dubte ens pot ajudar
que s’internacionalitzi la nostra situació, però
només podrem canviar les coses si som
nosaltres mateixos els que mantenim el pols
per aconseguir que la llengua catalana sigui
una llengua d’Estat, com totes les de la Unió
Europea.

Teresa Casals. Mestra, filòloga i membre de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua
Article publicat el 29/09/2014 al blog d’opinió de la Plataforma per la Llengua a elsingular.cat

COMENÇA
UN NOU CURS
Vam acabar el curs passat amb una gran
mobilització a favor de la continuïtat de l’escola
catalana i comencem el nou curs amb la
presentació davant de l’executiu espanyol,
per part del nostre govern, d’un requeriment
d’incompetència pel decret que l’obliga a pagar
l’escolarització en un centre privat als alumnes
que vulguin estudiar en castellà.
La situació que ha creat el govern del PP amb
majoria absoluta i amb el lideratge entusiasta
i prepotent del ministre Wert és gravíssima
a tot l’Estat pel que fa al model educatiu que
vol imposar, i sobretot ho és en els territoris
amb llengua pròpia. Tot i que la consellera
Rigau ha advertit que a Catalunya el curs
començarà d’acord amb les directrius de la LEC,
aprovada amb notable consens per Parlament
de Catalunya, tenim assegurat un curs amb
ingerències judicials, amb tensions polítiques
provocades amb la intenció d’alterar el bon
funcionament dels centres i crear problemes allà
on no n’hi ha hagut ni n’hi ha d’haver.
Una lectura aprofundida de la llei Wert ens
permet qualificar-la com una llei del segle XIX
proposada a un alumnat del segle XXI. És una
llei centralitzadora que pretén fixar tots els
continguts sense tenir en compte les diferents
realitats tan personals com socials i de l’entorn

de l’alumnat. És una llei que vol controlar les
avaluacions demostrant així una desconfiança
insultant vers el professorat. És una llei que,
d’acord amb el seu criteri de considerar el
castellà com a llengua hegemònica a tot l’Estat,
pretén arraconar la presència del català, llengua
pròpia del nostre país a la consideració de
llengua de segona, prescindible. És una llei
elitista.
L’educació dels nostres joves és un dels temes
cabdals si volem ser un país modern, democràtic,
competitiu, lliure i equitatiu. No podem transigir
ni acceptar un model educatiu imposat i que
representa un retrocés inacceptable. Estem
vivint un moment únic. Amb dificultats, però
amb el convenciment que, si som capaços de
guanyar-nos la llibertat, viurem en un país nou
i, per descomptat, millor. Aleshores, sense
interferències foranes, podrem dissenyar l’escola
que volem, l’escola que necessitem, arrelada
a la nostra tradició pedagògica, dotada amb el
pressupost adequat, amb la llengua catalana
com a vehicle dels aprenentatges i com a
llengua central i de relació a l’escola, amb uns
mestres preparats, motivats i reconeguts i amb
la presència d’altres llengües perquè volem nois i
noies que parlin llengües, que entenguin i valorin
les altres cultures perquè aquesta és la manera
en què entenem la nostra presència al món.
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Ja pots brindar
amb el Cava
per la llengua
El Cava per la llengua és
una iniciativa solidària
engegada amb la col·laboració
de Bodegues Sumarroca
i Bon Preu que té com a
objectiu promoure el català
i desenvolupar campanyes
de promoció de la llengua.
Els beneficis recaptats es
destinaran a campanyes de
promoció del català.
En trobaràs als establiments
Bon Preu-Esclat

T’interessa col·laborar
amb la
Plataforma
per de
la Llengua?
Estimes
el català?
Fes-te
soci
la Plataforma per la Llengua!
Omple aquest formulari i fes-nos-el arribar a l’adreça:
Omple
aquest
i fes-nos-el
a l’adreça:
Via Laietana,
48formulari
A. Principal
2a - 08003arribar
Barcelona.
O bé entra al nostre web, www.plataforma-llengua.cat
Via
Laietana,
Principal
2abé
- 08003
Barcelona.
O electrònic
bé entra ala nostre
web, www.plataforma-llengua.cat
O bé
truca al 48
93 A.
321
18 03. O
envia’ns
un correu
info@plataforma-llengua.cat
O bé truca al 93 321 18 03. O bé envia’ns un correu electrònic a socis@plataforma-llengua.cat
Vull fer-me soci
Vull ser voluntari i col·laborar en les diferents accions
Nom i cognoms
cognoms:
NIF						
Telèfon / mòbil
Adreça:
Adreça
postal
Població:

Codi postal:

Telèfon:

Mòbil:

Correu
A/e: electrònic

Edat:
Quota*

DNI:

Professió:
60€ l’any
80€ l’any
Quota oberta
€ l’any (mínim 100€ l’any)
En el cas de fer-te soci segueix omplint la butlleta
*Pots consultar més quotes i altres formes de col·laboració a la nostra pàgina
Signatura
Quota:
Soci protector
Especial
Normal
Reduïda
web www.plataforma-llengua.cat/socis/subscripcio
o a través del
QR
40€ l’any

(mínim 25 euros al trimestre)

Periodicitat de pagament:

(15 euros al trimestre)

Trimestral

Anual

(10 euros al trimestre)

(5 euros al trimestre)

Signatura

Número de compte
IBAN
Entitat

Entitat
Oficina

Oficina
DC

DC

Número
de Compte
Número
de Compte

Plataforma
2a- 08003
08003 Barcelona
Barcelona--info@plataforma-llengua.cat
info@plataforma-llengua.cat
Plataformaper
perla
laLlengua.
Llengua.Via
Via Laietana,
Laietana, 48 A. Principal 2aEn 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
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,
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
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
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
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
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,
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).
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).

