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Editorial

#10.000 motius
Ara farà prop de cinc anys que vam llançar
una campanya per a donar a conèixer la tasca
de la Plataforma per la Llengua sota el lema
“l’ONG del català”. Va ser una campanya amb un
punt de provocació, que volia ajudar a prendre
consciència sobre el fet que, de la mateixa
manera que hi ha entitats amb un gran suport
social que tenen l’objectiu de protegir els drets
humans i el medi ambient, també cal que la
llengua catalana tingui la seva ONG, i aquesta
ONG és la Plataforma per la Llengua.
Han passat els anys i el reconeixement i el suport
a la nostra tasca han anat augmentant. La suma
de tots els factors ha aconseguit que en aquests
moments ja estiguem parlant del voltant de
10.000 socis!!! És un salt qualitatiu immens que
reflecteix la transcendència de la nostra tasca i
també el moment històric que es viu a Catalunya
i que té com a conseqüència que la llengua
catalana estigui sotmesa a una nova ofensiva a
tots els àmbits.
Precisament per això, mai no podrem deixar
d’agrair a tots els socis de l’entitat el seu suport
incondicional. És una ajuda que per a nosaltres
té un valor incalculable. Ens ajuda a créixer i a
fer possible que siguem més ambiciosos en
les campanyes en favor de la llengua. Només
d’aquesta manera ens podem plantejar,
per exemple, dur a terme accions d’àmbit
europeu, com va ser la presentació dels “40
casos de discriminació” al Parlament Europeu.

Aquest acte va tenir un gran ressò polític de
parlamentaris europeus i va posar de manifest
que a l’Estat espanyol es produeixen situacions
de discriminació lingüística que van generar
preocupació a les institucions europees.
Gràcies a aquest suport cada cop més gran, podem iniciar nous reptes estratègics per a la llengua. Ara podem anar incidint cada cop més en
tot l’àmbit lingüístic, sobretot al País Valencià. És
evident que la situació de la llengua és desigual.
Però el que sí que és constant és la persistència i
increment de la pressió del govern espanyol, i de
l’Estat espanyol, en contra de la llengua. Els darrers informes que hem elaborat ens han permès
constatar la greu situació de l’ensenyament en
català i del català al País Valencià i a la Franja. Els
drets lingüístics dels ciutadans es veuen ignorats
i violentats de manera reiterada amb total impunitat. Poder ser la veu que denuncia i actua en
aquestes situacions és fonamental.
Com dèiem, ara comptem amb una base social
de prop de 10.000 socis, i ara més que mai,
tenim molts motius, 10.000 motius, per continuar
endavant amb la nostra feina. Amb una gran dosi
de responsabilitat, doncs, assumim el repte de
continuar treballant amb més rigor, intel·ligència
i efectivitat en favor de la llengua. Som l’ONG
del català, i gràcies a aquestes 10.000 persones
unides per la llengua que ens doneu suport cada
dia seguim i seguirem treballant per promoure la
llengua catalana com a eina de cohesió social!
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Ja en som 10.000!
10.000

persones diferents

10.000

formes de pensar

10.000

maneres de viure

10.000

socis units
per una llengua

10.000

motius
per continuar

Si ho dius

en català

Ho vius
en català

#10000motius

La Plataforma per la Llengua
s’encamina cap als 10.000
socis. Aquesta xifra representa
la consolidació d’una entitat
que s’ha anat enfortint i ha
anat guanyant incidència social
a partir dels èxits assolits en
àrees ben diverses, tot aconseguint millores a favor del
català en l’àmbit socioeconòmic, en el dels jocs i joguines
o en l’acollida dels nouvinguts.
Semblantment, el discurs de
l’organització pel que fa al
paper del català en l’educació i
el món universitari o en l’àmbit
del cinema ha permès que el
català hagi anat avançant.

Tota la feina que l’ONG del
català ha dut a terme al llarg de
les dues dècades precedents
s’ha traduït, aquests darrers
anys, en un augment
considerable de suport social
a l’entitat, fet que permet més
independència econòmica a
la Plataforma per la Llengua i
una capacitat més gran per a
fer front a les ofensives que el
català continua rebent.
Així, si al 2009, l’entitat
disposava de poc més de
1.500 socis, al 2010 s’arribà
als 2.000 associats, que ja
s’havien duplicat l’any 2012.
10.000

10.000
8.450

8.000
6.059

6.000
4.183

4.000
2.000
0

1.565

2009

2.046
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2.715
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2013

2014

2015
Socis

04

Puyol dóna suport a la
tasca de l’ONG del català!

10.000 no és una xifra
qualsevol, i des la Plataforma
per la Llengua volem donar-li
la importància que es mereix
a aquest moment històric.
Per això, l’entitat engega
una campanya amb el lema
#10.000motius, a través de la
qual donarà veu als seus socis,
als quals preguntarà quins
són els seus motius per donar
suport a l’ONG del català.
Properament us n’informarem
amb detall!

En el marc de l’augment de
socis que està experimentant
la Plataforma per la Llengua
de cara a consolidar-se com a
entitat referencial, Carles Puyol va voler sumar-se al discurs
obert i inclusiu de l’entitat tot
donant-hi suport públic. Així,
aprofitant un dels partits de
Lliga al Camp Nou, el mític excapità del primer equip del FC
Barcelona també va aprofitar

l’ocasió per afegir-se a la tasca
que duu a terme l’ONG del
català. D’aquesta manera, representants de l’Executiva de
l’entitat van lliurar-li, juntament
amb el carnet que l’acredita
com a soci, una samarreta
amb el missatge “Volem viure
plenament en català”, que
recull el lema i la imatge creats
el 1996 per l’artista Joan
Brossa.

FOTO: FC BARCELONA

Un any després, al 2013, la
xifra ascendia als 6.000 i,
al 2014, es tancà amb prop
de 8.500 persones que en
formaven part, tot treballant
per fer del català la llengua
comuna i de cohesió social.
Ara, tot just al segon trimestre
del 2015, ja podrem anunciar
que hem superat la xifra dels
10.000 socis!I més que n’hem
de ser…!

El Barça, amb les retransmissions en català. A petició de
la Plataforma per la Llengua, que havia rebut la proposta
d’un soci de l’entitat, la junta directiva del Futbol Club Barcelona va aprovar per unanimitat demanar a l’empresa Telefònica que retransmeti, per defecte, els partits de futbol en
català de cara a la pròxima temporada 2015-2016.
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La força de la societat civil i
el paper de les institucions
L’Executiva Nacional de la
Plataforma per la Llengua va
ser rebuda en una recepció
oficial pel president de la
Generalitat de Catalunya,
Artur Mas.
Així, en el marc de la trobada
celebrada al Palau de la
Generalitat a finals d’any,
coincidint amb la finalització de
la celebració del 20è aniversari
de l’entitat, els representants

de l’ONG del català exposaren
els que, a parer nostre, són
els reptes de futur per a la
llengua i els motius pels quals
un possible estat independent
ajudarà a millorar la situació de
la llengua catalana.
Al seu torn, Artur Mas va
interessar-se especialment pels
àmbits en els quals el català té
més dificultats i va encoratjar
els membres de l’Executiva,

i tota l’entitat, a continuar
desenvolupant la bona feina
feta fins ara.
Durant la reunió, a més, el
president de la Plataforma per
la Llengua, Òscar Escuder, li
va lliurar un exemplar del llibre
Plataforma per la Llengua.
20 anys defensant el català i
dues ampolles del Cava per la
llengua, l’escumós que l’entitat
elabora amb caves Sumarroca.

LES DADES
Va ser la 1a recepció
oficial de l’entitat amb el
president Mas.
El Palau de la Generalitat
va ser l’espai de trobada i
reunió.
L’entitat exposà els
principals reptes de futur
de la llengua catalana.
FOTO: JORDI BEDMAR
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Òscar Escuder
President de la Plataforma
per la Llengua

21 ANYS DE
CREIXEMENT!

47.500

M’agrada
FACEBOOK

29.500

seguidors
TWITTER

1.400

seguidors
INSTAGRAM

L’entitat, amb una
cronologia plena de
comentaris, propostes,
imatges i suggeriments
creix a la xarxa social.

@llenguacat aprofita
els 140 caràcters i
la seva incidència a
Twitter per a dur a
terme campanyes
de sensibilització a
empreses i institucions.

Les millors fotografies
de la feina que fa
l’entitat van penjant-se
a Instagram. N’hi
ha de veritablement
artístiques!

Sí, ja tenim 21 anys i ja passem al número
25 de la nostra revista. En aquesta ja llarga
història la nostra organització s’ha convertit
en entitat de referència en temes de llengua
i, des d’aquella colla de joves de la vila de
Gràcia, hem passat a ser la tercera entitat en
el món associatiu sociocultural català, amb
10.000 socis! Per ells, amb ells i pel país,
continuarem treballant tant com ens sigui
possible per tal que el català esdevingui
una llengua completament normal d’uns
ciutadans completament normals, que no
hagin de reivindicar tothora els seus drets
lingüístics.
Mentre això no passa, que esperem que
sigui aviat, continuarem treballant, colze a
colze, tots conjuntament: els professionals
de Plataforma per la Llengua, els que hi
col·laborem amb responsabilitats com a
membres de l’Executiva o altres òrgans
no professionals de l’entitat, els que hi
col·laboren puntualment (que cada cop són
més gent i això ens dóna molta empenta!)
i els nostres socis (que també són cada
cop més nombrosos i això ens dóna més
autonomia financera!). Per això, tots plegats
empenyem el país i la llengua cap a un futur
millor per a la llengua, per al país i, sobretot,
per a la gent que hi vivim ara i els que hi
viuran aviat.
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Empresa i consum
Presentem el tercer
estudi sobre català a
les companyies aèries
Durant l’estiu del 2014 l’entitat va recollir
300 enquestes de col·laboradors que havien
viatjat amb 43 companyies aèries diferents
des d’aeroports dels Països Catalans. A partir
d’aquí es va elaborar l’informe El català i les
companyies aèries: megafonia dels vols i llocs
web que analitza el català en tres àmbits: la
megafonia gravada, l’atenció de la tripulació i els
lloc web de cada companyia.
A la megafonia gravada l’anglès és present en el
94,3% dels vols, el castellà al 73,2% i el català
tot just assoleix el 17,2%. En l’informe del 2009,
el català assolia el 24,8% (el 2011, un 13,4%).
Entre les tres companyies amb més viatgers,
la que fa servir més el català a la megafonia és
Ryanair, en un 39,7%. Vueling el fa servir en un
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Bernat Gasull
Àrea d’Empresa i consum

15,2% i Air Berlin en cap dels vols analitzats.
Pel que fa a les comunicacions de megafonia
de la tripulació i l’atenció als passatgers, l’ús del
català encara és més esporàdic, concretament
del 9,9%. El 2009 el català s’utilitzava en un 16%
dels vols.
De les 12 companyies aèries amb un volum més
alt de passatgers transportats als territoris de
parla catalana, la meitat disposen d’una versió
en català: Ryanair, Vueling, Easyjet, Air Europa,
Monarch i Iberia. En canvi, Air Berlin, Lufthansa,
Thompson, Air Nostrum, Norwegian i Transavia
encara no el tenen.
Per llegir-vos l’estudi entreu a:
www.plataforma-llengua.cat/
que-fem/estudis-i-publicacions/138

Web, atenció
oral i megafonia
“Cal que les companyies que tenen una sòlida
implantació al nostre territori replantegin les
seves pràctiques lingüístiques i incorporin de
manera normalitzada la llengua catalana en els
vols amb origen o destinació als aeroports dels
territoris de parla catalana. Hi guanyaran els
passatgers i, sobretot, les companyies aèries.”
Així conclou el tercer informe El català i les
companyies aèries: megafonia dels avions i llocs

Òscar-Adrià Ibáñez
Àrea d’Empresa i consum

web, que vam presentar al desembre. L’estudi
mostra com l’ús de la nostra llengua és encara
molt minoritari al sector i, a més, no augmenta
amb el pas dels anys. L’ONG del català anima les
companyies aèries a tenir uns usos lingüístics
més responsables per oferir un servei de qualitat.
L’exemple de les petites i foranes Finnair i Czech
Airlines, que empren el català en la megafonia i
l’atenció oral, és la nota positiva de l’estudi.

- Disposa de web en català
- Bitllets i documentació en
català
- Ús escàs i minoritari del
català en la megafonia

- Disposa de web en català
- Bitllets i documentació en
català
- Ús escàs i minoritari del
català en la megafonia

- Disposa de web en català
- Bitllets i documentació en
català
- Ús minoritari del català
en la megafonia

- Disposa de web en català
- Disposa de bitllets i
documentació en català
- Ús escàs i minoritari del
català en la megafonia

- Disposa de web en català
- Bitllets i documentació en
català
- No usa el català a la
megafonia

- No disposa de web en
català
- No disposa de bitllets ni
documentació en català
- Ús molt escàs del català
en la megafonia

- No disposa de web en
català
- No disposa de bitllets i
documentació en català
- Ús escàs i minoritari del
català en la megafonia

- Disposa de web en català
(versió parcial)
- No disposa de bitllets i
documentació en català
- No usa el català en la
megafonia

- No disposa de web en
català
- No disposa de documentació en català
- No usa el català a la
megafonia

- No disposa de web en
català
- No disposa de bitllets i
documentació en català
- No usa el català en la
megafonia

- No disposa de web en
català
- No disposa de bitllets i
documentació en català
- No usa el català en la
megafonia

- No disposa de web en
català
- No disposa de bitllets i
documentació en català
- No usa el català en la
megafonia

09

Empresa i consum
Trip Advisor monopolitza
les queixes dels usuaris
per deficiències en l’ús
del català
Els cibernautes catalanoparlants no han trigat
a notar que a Internet, tot i ser una oportunitat
per a les empreses per començar de zero, les
discriminacions lingüístiques també hi són
freqüents. La Plataforma per la Llengua ha
rebut aquest 2014 prou queixes en el sector
emergent dels negocis a Internet (botigues
virtuals, empreses de reserves o portals
d’intercanvi d’informació), sent el tercer sector
econòmic en nombre de queixes (11,6%), per
darrere de les empreses de serveis (17,9%) i les
administracions públiques (16,4%).
Aquesta dada i moltes més es recullen en
la quarta edició de l’Informe de queixes
lingüístiques, corresponent al 2014, presentat
aquest mes de març. TripAdvisor i Movistar han
estat les empreses que han rebut més queixes.
3,6%

Altres sectors
Transport de persones

5,7%

Des de l’ONG del català trobem preocupant
el gran nombre de queixes vers les
administracions, on destaquen les vulneracions
dels drets lingüístics dels ciutadans. Han
destacat algunes àrees de l’Administració central
espanyola, com ara Foment o Justícia, però
també ens més propers, com l’Ajuntament de
Barcelona o l’Agència Catalana del Consum.
Les actuacions que s’han dut a terme amb la
gestió de les queixes de tots aquests anys han
contribuït que algunes empreses modifiquessin
els usos lingüístics per a garantir els drets dels
parlants. És el cas de la incorporació del català
als webs de les empreses Fotocasa i Nespresso.
Altres empreses, com les cadenes de
supermercats Dia i Alcampo, s’han compromès a
usar el català en els webs en un futur pròxim.
11,3%

Productors
3,6%

6,8%

6,0%

Grans superfícies
Empreses de serveis

Òscar-Adrià Ibáñez
Àrea d’Empresa i consum

Botigues i comerços
Hosteleria i restauració
Administracions

11,3%

Vehicles

16,4%

Internet

Institucions privades
Telefonia i informàtica

7,7%
11,6%

2,4%
7,1%
Totes les dades de l’Informe a:
www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/144
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2 nous webs per millorar
el català a l’empresa
«Al comerç, en català»:
una eina per als establiments
oberts al públic.
El web «Al comerç en català»,
www.comerçencatala.cat, és un portal obert
de consulta adreçat a tota mena d’establiments
oberts al públic per tal de realitzar una pràctica
responsable pel que fa a la llengua en les
relacions amb els clients. L’eina inclou un apartat
de bones pràctiques per àmbits, amb propostes
en aspectes tan quotidians com l’atenció
oral i escrita, la retolació o l’ús a les xarxes
socials. Inclou també propostes en sectors
específics, com són ara els bars i restaurants,
els allotjaments turístics, les empreses
d’assegurances, les agències de viatges o les
entitats bancàries.

Bernat Gasull
Àrea d’Empresa i consum

«Business in Catalan»: una eina
per tal que les multinacionals
operin amb responsabilitat
i d’acord amb la llei.
El web «Business in Catalan»,
www.businessincatalan.cat, neix de la
demanda feta des del teixit empresarial d’aquí
de disposar d’un mecanisme informatiu i
argumentari per a les seus de les multinacionals
que actuen al territori de parla catalana i on
sovint es prenen decisions; també en matèria
lingüística. «Business in Catalan. The Catalan
Language, a market of opportunities» és un
portal obert de consulta on les multinacionals
poden conèixer la dimensió del mercat lingüístic
català, la normativa que cal aplicar, una proposta
de bones pràctiques i esvair dubtes per mitjà
d’un “Frequently Asked Questions”.
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Acollida
lingüística
Publicació per a la inclusió
social de la comunitat sikh
Durant el primer trimestre d’enguany, la Plataforma per la Llengua,
amb la col·laboració de la Comunitat Sikh de Catalunya, vam
presentar Gi Aya Nu al català en el Gurdwara (temple de culte
de la Comunitat Sikh) del barri del Raval de Barcelona. Aquesta
publicació conté informació sobre la llengua catalana i la utilitat
de conèixer-la, i mostra alguns vincles existents entre el català i la
llengua panjabi.
L’objectiu és
afavorir la
inclusió social
dels sikhs
nascuts al
Panjab (nordest de l’Índia)
a través del
català, i donar
a conèixer i
reconèixer,
també, aquesta
comunitat i la
seva llengua.
La presentació es va fer amb la participació de Gagandeep
Singh Khalsa, portaveu de la Comunitat Sikh de Catalunya, Enric
Vendrell, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, i
Daniel Mundet, el llavors director de la Plataforma per la Llengua.
Els assistents a l’acte van participar en la pregària comunitària
i van poder degustar el te i el langar, el menjar vegetarià que la
comunitat ofereix gratuïtament després de la lectura del text sagrat
i els cants religiosos que es fan durant la cerimònia.
Podeu descarregar la guia a: www.plataforma-llengua.cat/que-fem/
estudis-i-publicacions/139/guia-gi-aya-nu-al-catala-catala-panjabi
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Gemma Ponsa
Àrea d’Acollida lingüística

Èxit de participants a la
Setena jornada d’acolliment
lingüístic de Girona.
El 20 de març va tenir lloc, a
la Biblioteca Pública Carles
Rahola de Girona, la jornada
“L’acolliment lingüístic: el
context social i personal i la
motivació en l’aprenentatge.
Setena Jornada de Presentació
de Materials i Experiències”.
L’activitat estava organitzada
per la DGPL, conjuntament
amb els altres membres
del Grup d’Immigració de
la Comissió d’Organismes i
Serveis per al Foment de la
Llengua Catalana de Girona.
Entre les bones pràctiques que
s’hi van presentar, hi havia la
guia virtual de la Plataforma per
la Llengua per als treballadors
de l’Administració “I tu, quin
rol hi jugues?”.
Podeu veure la guia virtual a:
www.plataforma-llengua.cat/
guia_actituds_ling/

Al taxi, en català!
Per tal de millorar
la presència i l’ús
oral del català en
el sector del taxi,
sobretot a la ciutat
de Barcelona i a la
seva àrea metropolitana, la Plataforma
per la Llengua,
conjuntament amb
PakTaxi i l’Institut
Metropolità del
Taxi, ha publicat
un Manual de vocabulari bàsic per al sector. Es
tracta d’un material didàctic que inclou vocabulari específic relacionat amb el sector, com les
expressions més freqüents dins del taxi, les
orientacions, destinacions, la mecànica del cotxe,
les hores i parts del dia, el lèxic, els nombres, la
meteorologia, etc.
D’altra banda, hi trobem fotografies dels taxistes
en situacions quotidianes laborals, llocs emblemàtics de Barcelona, festes i cultura popular
catalanes. A més, al final del manual hi ha un
apartat reservat a les companyies aèries i les
terminals que els corresponen. El manual està
editat en català, anglès i castellà i és una eina
útil per a tots els treballadors i treballadores del
sector del taxi a l’hora d’atendre clients en català.

Rafik El Mossaoui
Àrea d’Acollida lingüística

Presentació del Mapa de les llengües
a Lleida. L’Aula Magna de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs (IEI) va acollir, el 29
de gener, la presentació del Mapa de les
llengües, un web que recull de manera
gràfica i entenedora la procedència de
les gairebé 300 llengües que es parlen
als territoris de parla catalana, i que
alhora recull més de 600 entitats de tots
els territoris dels Països Catalans que
promouen l’impuls del català com a eina
de cohesió social.
Durant l’acte intervingueren Josep
Maria Solé i Sabaté, director de l’IEI, i els
membres de la Plataforma per la Llengua
Francesc Marco i Marc Biosca.
També hi van participar representants
d’entitats de Lleida que treballen per
acostar el català als nouvinguts, com
el Centre Llatinoamericà, l’Associació
sociocultural Magrebeida i la Creu
Roja. Igualment, hem comptat amb la
presència de Saiba Bayo, autor del Manual
Mandinka/Català.
Per consultar el web:
www.mapadelesllengues.cat

Podeu descarregar la guia a: www.plataforma-llengua.cat/
que-fem/estudis-i-publicacions/141/manual-de-vocabularibasic-per-al-sector-del-taxi
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Acollida
lingüística
Per Sant Jordi ens
plantem pel català
Aprofitem cada any el simbolisme del 23 d’abril
per a mostrar la vitalitat de la llengua i la seva
capacitat cohesionadora. Cada any, des del
2005, la Plataforma per la Llengua i més d’una
vintena d’entitats de persones immigrades han
organitzat un seguit d’activitats per la Diada
sota el lema “El català, llengua comuna”.
Volem treballar de manera original i participativa
l’ús social de la llengua catalana i l’acollida
lingüística, en un marc de convivència
exemplar que s’expressa en el treball conjunt
amb diferents associacions de persones
immigrades amb les quals coorganitzem
l’acte. Pretenem obrir la celebració a tothom,
especialment a les que han vingut de fora del
país, que potser, fins avui, no han trobat els
espais necessaris per a participar activament
amb la resta de la societat civil catalana. També
volem contribuir a estimular el dinamisme de la
diada de Sant Jordi com a punt de trobada.
El 18 d’abril la plaça Comercial del Born
va ser l’espai de trobada amb les entitats
organitzadores de l’acte i es va desenvolupar
una acció original i participativa, anomenada
“PLANTA’T. COMPROMÍS PEL NOU PAÍS”.
Es tracta d’una acció que fa una clara
referència a la vitalitat de la nostra llengua, a la
seva capacitat cohesionadora i que a la vegada
incorpora una dimensió reivindicativa.
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Eulàlia Buch
Àrea d’Acollida lingüística

Concretament, es van convocar un mínim de
300 persones per a fer la plantada, tot i que
arribaríem a les 500. La xifra no és a l’atzar:
prenem el simbolisme de les gairebé 300
llengües que es parlen a casa nostra. Aquestes
persones es van disposar a la plaça formant
el perímetre del mapa dels territoris de parla
catalana (Països Catalans). A més a més, per a
reforçar la simbologia de l’acció de la plantada,
aquestes 500 persones van estar dretes dins
de cada test.
Les millors imatges a:
www.plantatpelcatala.cat
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Acollida
lingüística
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Aquestes són les 5
imatges guanyadores del
concurs de fotografies
de l’acte #joemplanto.
Són originals, divertides i
reivindicatives…
A més, els guanyadors
han obtingut un lot
d’experiències de la
cooperativa Fent País!

@ggarolera
Gerard Garolera

@elena_ca
Elena Cas sadevall
adevall

Moltes felicitats a
tots els participants!

@anton
Antoni ilb
Lozano

Podeu veure
totes les fotografies a:
www.plantatpelcatala.cat/
el-concurs/

da
@_sen a Vilajoliu
d
n
e
s
Eli

16

Educació i
universitats
El català a
l’escola, a debat

A la taula rodona, moderada pel periodista
Xavier Pérez Esquerdo, hi participaren Jaume
Fullana, representant d’Escola Valenciana;
Magda Aragonès, de l’associació Clarió del
Matarranya, i Teresa Casals, mestra, filòloga i
membre de l’Executiva de l’ONG del català. A
més, el format participatiu del debat enriquí les
posicions a partir de les diferents intervencions
del públic assistent. Les valoracions entorn de

FOTO: ABEL CARRETERO

La segona sessió del cicle “Què me’n dius
de…?”, encetat amb èxit a finals del 2014 amb un
debat entorn de la presència del català al cinema,
va tenir lloc el passat 28 d’abril, amb l’escola
catalana com a protagonista. Així, la taula rodona
celebrada a la Fàbrica Moritz de Barcelona va
centrar-se a copsar i analitzar, des de les diverses
perspectives territorials, els atacs que pateix la
llengua catalana en l’àmbit educatiu.

la Llei Wert, les propostes de futur per a un nou
model lingüístic valencià i l’exposició de quina és
la situació a les aules de la Franja de Ponent van
ajudar els participants a formar-se una visió global
del conjunt dels Països Catalans.

Conèixer Albert Manent Un any després del comiat d’Albert
Manent i Segimon, la Plataforma per la Llengua, la Fundació
Revista de Catalunya i el Centre d’Història Contemporània de
Catalunya van organitzar el 14 d‘abril i el 26 de maig, al Museu
d’Història de Catalunya, dues sessions de record i testimoniatge
de qui, entre moltes altres coses, va ser membre del Consell
Consultiu de l’ONG del català.
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Cultura i
audiovisual
Encetem el cicle de debats
“Què me’n dius…?”
i parlem de cinema
La Plataforma per la Llengua va celebrar el
passat mes de desembre, a la Fàbrica Moritz de
Barcelona, la taula rodona ”Cinema en català:
una situació anòmala”. Amb aquesta xerrada
encetava el cicle de debats “Què me’n dius…?”,
obert a tothom però especialment adreçat a
socis i col·laboradors de l’entitat. En aquesta
ocasió, es va parlar sobre l’estat del català al
cinema a Catalunya, i les causes i interessos
en joc. Hi van intervenir el responsable dels
Cinemes Girona de Barcelona, Toni Espinosa;
Iola Ledesma, directora de l’Escola Catalana de
Doblatge, i Josep Maria López Llaví, membre
de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua i
expert en cinema. Va moderar la jornada de debat
el periodista Xavier Pérez Esquerdo. El públic
assistent a l’acte hi va participar amb preguntes
als ponents i valoracions pròpies. Entre altres,

Gemma Ponsa
Àrea de Cultura i audiovisual

es va parlar dels problemes que troben els
exhibidors davant la manca de còpies en català;
de si la demanda d’oferta en català havia de
fer-se només per a una modalitat de traducció
(doblatge o subtitulat); i també de la manca d’una
legislació concreta en aquest àmbit.

El nou vídeo de cinema! La Plataforma per la Llengua, amb motiu de la celebració de la gala
dels Oscars 2015, va llançar un nou vídeo per a conscienciar els espectadors de la marginació
que pateix la llengua catalana a mans de les grans productores de Hollywood. En aquest
sentit, l’entitat lamentava que de les 262 pel·lícules estrenades pels sis principals estudis
nord-americans, també conegudes com a majors (Warner Bros., Columbia, 20th Century Fox,
Universal Pictures, Walt Disney i Paramount), només un 8% havien estat en català. El nou
vídeo de cinema de la Plataforma per la Llengua convida tots els espectadors a mobilitzar-se
a través del web elcatalaalcinema.cat, on hi ha informació concreta per a poder presentar
queixes de la manera més efectiva. Esperem que ens ajudeu a difondre força el vídeo i el web
a través de les xarxes socials!
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Xavier Pérez Esquerdo
Periodista i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

Cartes a les escoles
catalanes de cinema
Coincidint amb la celebració de la gala dels
Premis Gaudí, des de l’ONG del català
lamentàvem que el cinema català en llengua
catalana sigui encara molt escàs i hagi disminuït
en els últims anys. Així, en els darrers anys ha
anat minvant el nombre de versions originals
en català, i hem passat d’un 37,5% de les
pel·lícules catalanes enregistrades en versió
original en català a un 25,6%.
Per això, vam enviar cartes a diferents escoles
de formació i de l’àmbit cinematogràfic
–l’ESCAC, l’ECIB, a Bande à part, a la UPF, UB,
UAB, Ramon Llull i a l’Institut del Teatre–, per
tal de sensibilitzar i aportar informació
sobre la llengua catalana i la manca
de pel·lícules catalanes en català.

“EL SABEN AQUEL
QUE DIU QUE…”
Aquesta mítica frase de l’inestimable
Eugenio dóna peu a parlar de l’evolució que
ha patit l’humor amb la normalització de la
llengua. L’Eugenio ens feia riure parlant el
castellà amb un accentuat deix català. En
tots els seus acudits deixava anar alguna
catalanada, que feia riure els de fora i
que evidenciava que els catalans som
molt propensos a fer humor de nosaltres
mateixos (els entesos diuen que és
símptoma d’intel·ligència).
Ara, després de 20 anys dedicant-me a
l’humor, puc donar testimoni que quan
vàrem començar era difícil desprendre’s
d’aquest recurs humorístic i no deixar-se
endur pels gran referents de la comèdia a
Catalunya, com Capri, l’Eugenio, Sazatornil o
Mary Sampere. Per primera vegada, havíem
de donar exemple que es podia riure amb la
llengua i no de la llengua, que no és el mateix.
Amb les mesures de normalització
lingüística i gràcies a l’educació en català, la
nostra llengua ha passat a tenir un ús molt
més transversal. I així, de mica en mica,
hem normalitzat també el fet de fer humor
en català. Un humor propi, el català, que
hem redescobert com a hilarant, absurd i
intel·ligent. Sense cap mena de dubte, una
evolució en positiu.
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Cultura i
audiovisual
Compareixem
al Parlament:
Llei del cinema
El passat 26 de març, la Plataforma per la
Llengua va comparèixer a la Comissió de Cultura
i Llengua al Parlament de Catalunya per parlar
entorn del Projecte de llei de modificació de la
Llei del cinema, que actualment és en tràmit
parlamentari. A grans trets, hi vam exposar que
la redacció actual és vaga i el projecte de llei no
mostra prou garanties per a aconseguir la paritat
lingüística al cinema en el termini dels 10 anys
que estableix. Així, per exemple, es prioritzen
els acords industrials però no es concreten unes
obligacions mínimes per part de les distribuïdores
i exhibidores per tal d’augmentar l’oferta en
català, i, en canvi, es fa referència a un llindar
tan imprecís i modificable com el d’”arribar
als nivells de consum cultural i dels mitjans de
comunicació”. A la compareixença vam presentar-
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Gemma Ponsa
Àrea de Cultura i audiovisual

hi breument un document de propostes i
esmenes al projecte de llei que hem elaborat
per tal de contribuir en aquest procés legislatiu,
i que es pot consultar a l’apartat de Cultura i
audiovisual del web de la Plataforma.

Internacionalització

The Catalan
case, a l’ONU

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

Amb aquest propòsit
d’internacionalitzar la situació
actual de la llengua catalana, la
Plataforma per la Llengua –juntament amb Acció Cultural del
País Valencià, Escola Valenciana
i A Mesa pola Normalización
Lingüística– va formar part
de la delegació d’entitats de
l’European Language Equality
Network (ELEN) que el dia 21
de gener va participar al Palais
des Nations de l’ONU, a Ginebra, en la 21a sessió Universal
Periodic Review.
En aquesta sessió s’avaluava
l’Estat espanyol en qüestions
relatives als drets humans. El
Regne Unit, Macedònia i Sierra
Leone van ser els estats que
van formular les preguntes a
l’Estat espanyol, tot analitzant
el compliment d’aquests drets.
Posteriorment, va ser el torn
dels altres estats.
En el marc d’aquesta sessió,
la Plataforma per la Llengua va
presentar The Catalan Case, un
informe elaborat per l’entitat en
què s’analitzen quaranta casos

L’APUNT
L’European Language
Equality Network és un espai
de coordinació d’organitzacions
europees que treballen a favor
de les llengües minoritzades.
La Plataforma per la Llengua és
un dels membres de l’ELEN.
LES DADES
The Catalan case, que recull
40 casos greus de discriminació lingüística a les administracions públiques, és
l’informe que es va presentar
a la sessió.

greus de discriminació lingüística a l’Estat espanyol, així com
la legislació en matèria de drets
lingüístics. L’informe s’havia
presentat, anteriorment, al Parlament Europeu, a Brussel·les,
on es va desenvolupar una
sessió de treball amb eurodiputats de diferents formacions
polítiques.

L’Universal Periodic Review,
que arribava a la seva 21a
edició, és el marc d’anàlisi del
compliment de les diverses
disposicions per part dels
estats i en especial del Drets
Humans.
El Palais des Nations de
l’ONU, a Ginebra, és l’espai
que va acollir la jornada on es
va presentar l’informe de la
Plataforma per la Llengua.
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Jocs i joguines

Ja tenim jocs
guanyadors!!!

Isabel Romano
Àrea de Joc i lleure

Com us avançàvem en el darrer número de La
Corbella, aquest curs hem convocat la primera
edició del 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.
La idea és aprofundir en el coneixement de la
llengua per mitjà del joc d’una manera lúdica i
creativa, i gràcies a la implicació de les escoles
ho hem aconseguit!
Els membres del jurat, format per en Màrius
Serra, Oriol Comas, Salvador Alsius, Joaquim
Dorca i Isabel Romano, van tenir feina per valorar
els jocs presentats pels participants, jugar-hi i
decidir quins eren els guanyadors.
Els guanyadors van ser:
1r premi, els alumnes de la classe de 5è de
l’escola Sant Pere Claver, que ha presentat el joc
El laberint de l’endrapa-paraules dels Jesuïtes
del Poble Sec, i que han anat al Delta de l’Ebre a
practicar activitats d’aventura i caiac.
2n premi, els alumnes de la classe de 5è de
l’escola Projecte, que ha presentat el joc Olla de
grills, i que han anat a gaudir al parc d’atraccions
del Tibidabo.
3r premi, la classe de 5è de l’escola Alexandre
Galí, que ha presentat el joc Hort Galí i que han
anat a la pista de patinatge sobre gel del FC
Barcelona.
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En un acte emotiu i alegre a l’antiga fàbrica de
Fabra i Coats, totes les aules que van presentar
projecte van rebre un certificat de
participació, i els tres guanyadors
van rebre un guardó creat
especialment per al concurs i
els premis corresponents.
Més informació a:
www.jocsijoguines.cat/concurs

Accions de sensibilització
per les joguines en català
En el món del joc i la joguina també hem fet
una campanya per tal de promoure que els
jocs i joguines que es consumeixen incloguin
el català. Així, hem editat dos desplegables
“Jocs i joguines en català, hi tens tot el dret” i
“El català a les joguines” on, de manera visual i
entenedora, s’argumenta per què és important
el català als jocs i joguines; s’explica la legislació
vigent de l’àmbit; es dóna a conèixer què passa
amb les altres llengües similars al català a
Europa; i es valora què pot fer-hi la ciutadania
com a consumidors i on es poden adquirir jocs i
joguines en català.

Que no trepitgin els teus drets!
La Plataforma per la Llengua disposa
d’un nou vídeo de sensibilització
lingüística: “El català a les joguines.
Que no trepitgin els teus drets!”.
A l’animació es fa una comparativa dels
drets lingüístics dels catalanoparlants
amb els d’altres realitats europees com
Bèlgica o Finlàndia.
El podeu veure a:
www.youtube.com/PlataformaxLlengua

A més, per a facilitar la localització dels
jocs i joguines que incorporen el català,
fem una recerca constant per tal de tenir
actualitzat el web www.jocsijoguines.cat,
que pretén facilitar la tasca de localització
dels jocs i joguines que, d’una manera o altra,
incorporen el català, ja sigui en l’embalatge, les
instruccions o en el joc mateix.
Per saber-ne més del lleure en català:
www.jocsijoguines.cat

23

Entrevista
Carles Duarte
President del CoNCA i director
de la Fundació Carulla
La indústria cultural catalana ha estat sempre
molt dinàmica, tot i les dificultats. En quin
punt es troba la producció cultural avui?
El sector cultural representa el 5’89% del PIB,
amb 35.856 empreses, un volum de negoci de
10.493 milions d’euros i 156.700 treballadors.
I aporta el 48’54% de l’exportació cultural de
l’Estat espanyol. Si ens limitem a l’àmbit del
llibre, n’hi hauria prou, com a dades prou eloqüents, de recordar la facturació de prop de 190
milions d’euros, una xarxa de 434 llibreries o les
370 biblioteques, amb 3’5 milions de carnets.
Ara bé, es constata, com a efecte de la davallada del consum derivada de la crisi i de l’impacte
de l’increment de l’IVA, una reducció considerable de l’activitat, amb unes conseqüències
especialment dramàtiques en àrees que ja
eren prou fràgils, com el circ o la dansa. Però
l’escenari és complex, perquè estan emergint
professions i empreses dedicades al videojoc
mentre la pirateria arriba a uns nivells extraordinàriament alarmants en el camp de la música,
el cinema o els llibres.
El CoNCA és l’òrgan assessor del Govern de la
Generalitat en matèria cultural i artística. Quin
ha de ser el paper de les institucions i el del
món cultural?
Les institucions han de facilitar la labor dels
creadors i intèrprets culturals, han de donar
suport a les indústries culturals, tan decisives
24

Entrevista feta per
Francesc Marco Palau

per a un model econòmic avançat i sostenible, i a la cultura popular, tan fonamental
per a l’arrelament, la cohesió i l’impuls de
l’experiència artística, i han de preservar
i difondre el nostre patrimoni. Des de les
administracions cal treballar per potenciar els
ensenyaments artístics i incrementar el consum
cultural. Però els veritables protagonistes de la
cultura han de ser els escriptors, els artistes, els
músics, els actors, les entitats, les indústries
culturals…
La Fundació Carulla s’ha caracteritzat per
enfortir el món cultural, impulsant i donant
suport a iniciatives ben diverses. El mecenatge ha estat un element imprescindible en el
nostre país?
Durant molt de temps les institucions de govern
no han treballat al servei de la cultura. I la societat civil i el mecenatge han estat determinants
en el dinamisme i la creativitat de la nostra vida
cultural. Recordem l’Orfeó Català, els Cors de
Clavé, els ateneus, els cercles artístics… Avui el
mecenatge torna a ser decisiu. La Fundació Carulla n’és un exemple, però podríem afegir-hi de
seguida exemples tan admirables com la Fundació Vila Casas i l’enorme implicació col·lectiva
que hi ha al darrere de tantes iniciatives que han
anat endavant gràcies al micromecenatge. Des
del CoNCA hem fet costat al naixement de la
Fundació Catalunya Cultura, que ha de reforçar
un mecenatge cultural que en part s’ha vist

“Cal convertir el català en una
eina de cohesió i d’arrelament,
en un territori comú i estimat”
Perfil

Carles Duarte i Montserrat
(Barcelona, 1959) és poeta,
lingüista i promotor cultural.
Home de lletres, ha rebut
nombrosos reconeixements
per la seva trajectòria humanística. Col·laborador habitual als
mitjans de comunicació i amb
responsabilitats en diverses
institucions del país, és una de
les veus més destacades de
la cultura catalana d’avui. Així
mateix és director de la Fundació Lluís Carulla i president del
Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts (CoNCA).
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Entrevista

“Les institucions han de donar
suport a les indústries culturals
i a la cultura popular”
afeblit per la prioritat que ha requerit l’atenció a
les emergències socials.
La llengua i la cultura catalanes tenen un espai
creatiu divers. La complementarietat entre
Barcelona i el conjunt del país és la clau?
Ho és, però sovint cal exigir una major visió
integral del territori en l’acció que es fa des de
les institucions i els equipaments culturals i des
dels mitjans de comunicació. El model noucentista de la Catalunya Ciutat respon no pas a un
anhel merament urbanitzador del territori sinó a
una vocació, del tot vigent avui, d’una Catalunya
on la qualitat de vida es generalitza, policèntrica
culturalment, on Barcelona ha d’assumir un lideratge i ha de convertir-se en un capital que és
alhora referent interior i plataforma de projecció
internacional.
Des de la Fira de Frankfurt sembla que la projecció exterior de la cultura catalana ha pres
força. És l’hora de la internacionalització?
Sí, sens dubte. S’hi refereix el Pla estratègic
Cultura Catalunya 2021. Hi ha un interès i un
reconeixement creixents per la cultura catalana.
I l’Institut Ramon Llull hi ha ajudat eficaçment.
Fa poc la prestigiosa editorial Fondo de Cultura
Económica ha publicat una antologia de poesia
catalana actual amb el títol Medio siglo de oro,
que constitueix un inequívoc reconeixement de
la qualitat de la nostra literatura. Però el mateix
podríem afirmar respecte a la música, al cine26

ma… Els premis internacionals que han rebut
Jordi Savall, Joan Fontcuberta, Albert Serra, etc.
ho acrediten.
En aquest sentit, què pot aportar la cultura
catalana a la cultura universal? Quins àmbits
d’excel·lència tenim?
Al nostre país disposem d’intèrprets de música
antiga o de compositors de música contemporània de prestigi mundial, d’escriptors traduïts a
moltes llengües, d’artistes visuals que han fet
presents les seves creacions fotogràfiques,
escultòriques, audiovisuals… en espais destacats de diversos països amb un gran èxit.
Disposem, a més, de museus amb col·leccions
excepcionals, com el Picasso, la Fundació Miró,
la Fundació Tàpies, el romànic o el gòtic del
MNAC… I així podríem seguir en àmbits com el
circ, la dansa, la il·lustració, el conjunt esplèndid
i màgic de formes de la cultura popular, des dels
castellers fins als diables, passant pels dansaires, els geganters…
La Plataforma per la Llengua sempre ha entès
el català com un valor del món socioeconòmic
i com un element de cohesió per al conjunt de
la societat. Com valora aquest discurs?
Hi coincideixo plenament. La realitat lingüística
de Catalunya és d’una riquesa notable, però
hi ha un fil conductor que la defineix des de
l’edat mitjana, que la singularitza i que confereix
un aspecte determinant a la seva personalitat

“Cal familiaritzar els catalans amb
la seva tradició literària des de la
consciència de la continuïtat”
col·lectiva, la llengua catalana. Cal convertir el
català en una eina de cohesió i d’arrelament, en
un territori comú i estimat per tots els qui han
nascut a Catalunya o han triat l’opció de viure-hi.
El català ha de ser una clau que obre portes a la
convivència i al progrés.

d’un món que es fa més global, més compartit,
sense renunciar a la diversitat de les expressions culturals que l’han configurat en el passat i
que és indispensable que continuïn fent-ho en el
futur, un futur on el català té molt a dir.

La llengua és un element referencial de la
cultura catalana. Quins són ara els principals
reptes del català?
Fer-lo cada cop més present al carrer, més
habitual en l’activitat econòmica, normalitzarne l’ús en l’àmbit judicial… La llengua catalana
no pot ser percebuda ni presentada ni com un
objecte arqueològic ni com un component de la
nostra identitat que ens limiti en res. Cal associar la llengua catalana a modernitat, a prestigi,
a qualitat, a dinamisme. Cal familiaritzar els
catalans amb la seva tradició literària des de la
consciència de la continuïtat en les noves veus
que sorgeixen amb talent, creativitat, ambició
de rigor i esperit d’experimentació. És indispensable estendre l’ús del català a les noves
tecnologies, a les formes més avançades de
comunicació i creativitat, a tota mena d’àmbits,
i superar prevencions i reticències entre els qui
temen sense motiu que prioritzar el català ens
fa menys partícips del que és universal. Ben al
contrari, només des del que som podem aportar
una mirada pròpia al món, una mirada que no
es concep com una illa reclosa, sinó com una
veu que s’uneix a altres veus en la construcció
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Entitat
Escola Valenciana
guanya el 2n Premi
Martí Gasull i Roig
Al mes de febrer d’enguany va tenir lloc la segona edició del Premi Martí Gasull i Roig, guardó que homenatja la trajectòria del fundador i
ànima de l’ONG del català, alhora que reconeix
la tasca duta a terme en pro del català per una
persona, entitat o empresa. En aquesta ocasió,
i després que el jurat escollís els tres finalistes d’un total de 148 candidatures, la votació
popular va fer que Escola Valenciana guanyés
el II Premi Martí Gasull i Roig. El seu president,
Vicent Moreno, va ser l’encarregat de recollir
el guardó de les mans del president de l’ONG
del català, Òscar Escuder. A l’acte també van
participar-hi els dos finalistes: Albert Jané,
traductor, gramàtic i ànima de la revista infantil
Cavall Fort, i Cerveses Moritz, representada
per Albert Castellón, de qui es va valorar la
bona feina feta al llarg d’aquests anys.
L’acte de lliurament del II Premi Martí
Gasull i Roig, que va ser conduït pels
periodistes Roger de Gràcia i Amàlia
Garrigós, va tenir lloc al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, i va incloure
l’actuació musical de Joan Dausà. Entre els
nombrosos assistents cal destacar el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, el president
de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, la presidenta de l’ANC, Carme Forcadell,
i el president del Pacte Nacional pel Dret a
Decidir, Joan Rigol, a més de representants
de diverses entitats de la societat civil.
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Francesc Marco Palau
Secretari del Premi Martí Gasull i Roig

LES DADES
Aquesta ha estat la 2a edició d’un
Premi que té vocació de continuïtat.
El CCCB va acollir la nit de la Plataforma
per la Llengua, on es va lliurar el guardó.
8.000 persones han participat en la fase
de votació, més del doble que en la primera
edició.
Tots els detalls del Premi a:
www.premimartigasull.cat

Els finalistes
Cerveses
Moritz
Marca de
cervesa de
Barcelona
amb el català com a valor
afegit, és exemple de bones
pràctiques en la introducció
de la llengua catalana en
l’àmbit socioeconòmic.

Escola
Valenciana
Entitat que
des de
fa trenta
anys treballa per la
normalització lingüística
al País Valencià, incidint
especialment en el
sistema educatiu valencià.

Albert
Jané i Riera
Gramàtic,
traductor i
dinamitzador
de la literatura infantil i
juvenil en català. Ha estat
redactor, corrector i director
de la revista Cavall Fort.
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Entitat
Twittervista amb els guanyadors
La Plataforma per la Llengua promou una entrevista
participativa a través de les xarxes amb Jaume
Fullana, representant de l’entitat vencedora
Eulàlia Buch @EulaBuch
Teniu gaires voluntaris lingüístics que s’han
ofert a fer de parella lingüística a la Rita
Barberà?
La gent d’@escolatv ja ens hi hem oferit! Tot i
que no esperem rebre resposta. És vergonyós
que una persona que fa 20 anys que està a
l’alcaldia, no sàpiga fer una frase sencera en
valencià.
Mireia Plana @mireiaplana
Quants xiquets i xiquetes trien escolaritzar-se
en valencià i no poden per manca d’oferta?
Aquesta és una dada q ens hauria de donar el
nou conseller d’Educació, ja que la conselleria
actual ho amaga. Segons les nostres dades,
un 62% de les famílies es matriculen amb el
valencià com a primera opció. Malgrat això,
14.000 alumnes no han pogut estudiar en
valencià aquest any.
Oriol Montull @dentetaoriol
Per què els fa vergonya als valencians parlar
en la seva llengua?
També és una mica un tòpic... Som molts els
valencians que estem orgullosos d’utilitzar-la! Els
més de 210.000 que participen en les Trobades
demostren el contrari.
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Marga PaVola @margapayola
Enhorabona @escolatv pel #PremiMartíGasull.
Quines accions us plantegeu de cara al futur?
Com ho veuen els partits polítics?
Hem de consolidar les accions que ja portem
a terme. Continuar amb les accions i mantenirles. La pràctica totalitat de l’oposició ha donat
suport al nostre model d’escola!
Ximo Payà @ximo_paya
Si tinguéreu que demanar un desig, quin
seria? #twittervistaEV
La propera primavera, trobar-nos amb un
govern amb sentit comú, que aconsegueixi una
escola que sumi i no resti.
Albert Miró @sant_celoni_cat
Quan Catalunya s’independitzi, els valencians
reaccionaran per decidir el seu futur, o
seguiran essent l’ase dels cops?
És una incògnita, però que Catalunya
promocione la seua llengua serà sempre un ajut
per al territori valencià.
Llegiu-la tota a Twitter, a #twittervistaEV

InformeCAT 2015:
el català, en 50 dades
Aquest mes de maig la Plataforma per la Llengua
ha tornat a situar a l’agenda l’estat actual del
català, gràcies a la publicació de la quarta edició
de l’InformeCAT.
Així, en la presentació pública de l’Informe
d’enguany, al Pati Llimona de la capital catalana,
la nova directora de l’entitat, Neus Mestres, i el
professor de la UOC i membre de l’Executiva
de l’organització, Josep-Anton Fernàndez,
van exposar les principals conclusions de
l’estudi, molt marcat pel context sociopolític
actual de recentralització de l’Estat espanyol
i de laminació competencial en detriment de la Generalitat de
Catalunya.
L’estudi, que es pot consultar en línia, treballa fonamentalment a
partir de les dades disponibles de diferents institucions públiques
i privades, com les enquestes d’usos lingüístics, i de paràmetres
recollits directament per les àrees de treball de l’entitat.
En trobareu més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/que-fem/
estudis-i-publicacions/147/informecat-2015

LES DADES
La ràdio generalista en
català bat el seu rècord amb
1’4 milions d’oients.
6 dels 10 principals
fabricants de smartphones
incorporen el català.
El govern espanyol aprova
50 noves lleis que imposen
el castellà.

Memorial Xammar. L’ONG del català ha estat reconeguda
enguany amb el memorial Gabriel Xammar, guardó que atorga
anualment la Defensa Agrària de la Selva del Camp (Baix
Camp) en agraïment a la defensa i promoció de la llengua, la
cultura i la nació catalanes per part de persones o entitats.
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Entitat
L’opinió de
Ramon Tremosa

Entrevista feta per
Francesc Marco Palau

Diputat al Parlament Europeu
Quin és el seu vincle amb la Franja?
Per a mi és la terra del meu pare, i també la
meva. Anem a Areny de Noguera, on hi tinc un
gran lligam familiar. La Franja és una terra de
frontera partida artificialment.
Què en pensa del cas del LAPAO?
La invenció del LAPAO és una posició ridícula del
nacionalisme espanyol. S’idea des de Saragossa,
sense conèixer la realitat d’aquelles comarques
i la seva catalanitat: humana, lingüística i
de lligams. Els vincles de la seva gent amb
Catalunya són ben naturals.
Se sent també representant de la Franja al
Parlament Europeu? Sí, perquè la meva fidelitat

a la seva gent és gran i, en aquest sentit, en
aquests anys a les institucions europees he fet
diverses gestions parlamentàries per temes que
afecten la Franja. M’hi sento molt identificat.

La veu de la Franja, a Europa! Entre els atacs que intenten
anorrear la unitat de la llengua, trobem malauradament
casos surrealistes com els de la Franja, que clivellen
la cohesió social del dia a dia dels seus parlants i que
destrossen el consens de la comunitat científica. Així, la
Plataforma per la Llengua va desenvolupar una campanya
que tenia com a objectiu denunciar la situació del català a
la Franja. La campanya consistia a simular un joc en línia a
través del web estimoelcatala.cat. El joc és una acció de
sensibilització amb la qual l’entitat va aconseguir 8.000
adhesions per a portar la problemàtica a Europa, tenint
en compte els reiterats intents dels governs espanyol i
aragonès per aniquilar el català a la zona.
Més informació a: www.estimoelcatala.cat
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LA DADA
El LAPAO (Lengua Aragonesa
Propia del Área Oriental) no
existeix, és una denominació
creada artificialment per al
català pel Govern d’Aragó amb
l’objectiu gens dissimulat
d’anorrear la nostra llengua a la
Franja.
L’objectiu és fer arribar aquest
manifest al Parlament
Europeu amb l’ajut de diversos
europarlamentaris catalans.

El català,
qüestió d’estat
Amb la voluntat d’oferir un espai d’intercanvi
d’arguments i de copsar els plantejaments
més actuals entorn del català, la Plataforma per la Llengua, amb la
col·laboració de l’Ateneu Barcelonès, va organitzar als darrers dies
del 2014, a la Sala d’actes Oriol Bohigas, un debat per a analitzar la
situació del català sota el títol: El català, qüestió d’Estat.
El debat, amb Josep-Anton Fernández, Joan Manuel Tresserras
i Eva Piquer, va posar sobre la taula temes com l’efecte de les
polítiques de l’Estat espanyol sobre la vitalitat de la llengua
catalana, quin paper tenen els principals partits polítics espanyols
en aquesta situació, com viuen i com afecten aquestes polítiques
als diversos territoris de parla catalana; el debat també inclogué
una mirada al futur. Algunes de les conclusions que se’n van
extreure ajudaran, de ben segur, a continuar treballant amb més
eficàcia per fer del català la llengua comuna i de cohesió social.

LES DADES
Josep-Anton Fernández,
membre de l’Executiva de
la Plataforma per la Llengua
i professor de la UOC, i
l’exconseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Joan
Manuel Tresserras, foren els
ponents que dissertaren sobre
el català, avui.
Eva Piquer, directora del
magazín cultural Catorze.cat,
moderà el debat i hi aportà
també el seu punt de vista.
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Entitat
Neus Mestres,
nova directora
de l’ONG del català
La Plataforma per la Llengua
es renova internament per
continuar treballant amb la
màxima intensitat, seguint les
mateixes dinàmiques positives
que fins ara. Així, després de
10 anys al capdavant de l’ONG
del català com a director de
l’estructura tècnica, Daniel
Mundet i Cerdan (Barcelona,
1974) inicia nous projectes
professionals a Anglaterra.
Mundet, llicenciat en
Sociologia per la UAB i Màster
de Gestió Pública per la UAB,
la UPF i ESADE, deixa les
responsabilitats directives de
l’entitat, tot i que continuarà
actiu en els òrgans polítics de
l’entitat.
La direcció recau ara en Neus
Mestres i Farré (Barcelona,
1974). Mestres, llicenciada
en psicologia per la UAB,
estudis de postgrau en gestió
de la formació contínua en
les organitzacions per la UB
i el Programa de lideratge i
direcció d’equips per ESADE,
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Francesc Marco
Membre de l’Executiva de la
Plataforma per la Llengua

ja desenvolupava tasques
de responsabilitat a l’entitat,
tot compaginant-les amb les
tasques de consultora a la
UOC. Amb més de 10 anys
d’experiència al tercer sector en
organitzacions com Intermón
Oxfam, provinent del Col·lectiu
l’Esbarzer, Neus Mestres havia
estat una de les fundadores de
la Plataforma per la Llengua, al
desembre de 1993.

Daniel Mundet.
Membre de l’Executiva
de la Plataforma de la Llengua

LA HISTÒRIA D’UN
PROJECTE FASCINANT

Josep-Anton
Fernàndez a l’IRL
El professor de la
UOC i membre de
l’Executiva de la
Plataforma per la
Llengua Josep-Anton
Fernàndez (Barcelona,
1963) ha estat nomenat recentment
director de l’Àrea de Llengua i Universitats
de l’Institut Ramon Llull.

Després de més de 15 anys d’implicació
activa en el projecte de la Plataforma per la
Llengua, i coincidint precisament amb el fet
que ara se’n compleixen 10 que vaig tenir la
sort de poder-m’hi dedicar professionalment,
ha arribat el moment d’encetar una nova
etapa professional. Al llarg d’aquests anys he
pogut participar en un projecte fascinant, útil
i eficaç en favor de la llengua. Amb un gran
equip de professionals altament preparats
i motivats. En el record quedaran els anys
de treball conjunt amb Martí Gasull i Roig,
un referent que amb el seu exemple ens
ha eixamplat els horitzons i ens ha mostrat
la importància del rigor, la constància i,
especialment, a no posar-se límits.
El creixement constant (cap als 10.000
socis!) i la consolidació de l’entitat són un
reconeixement a la importància estratègica
de la tasca que duem a terme. Ara és un
moment on tanco una etapa professional
que m’ha marcat profundament i toca obrirne una de nova en un altre àmbit. Seguiré
implicat amb l’entitat, com a membre de
l’Executiva, i donaré suport a la feina que
fem, que no és, ni serà, poca.
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Participació
i voluntariat
El Voluntariat
Lingüístic Juvenil
“De la mateixa manera que la participació
ciutadana contribueix a la qualitat democràtica
d’un país, cal que la participació impregni el
funcionament intern de les associacions.”
Amb aquesta actitud és com desenvolupem el
Voluntariat Lingüístic Juvenil. Fem i desfem entre
totes les voluntàries del programa per tal de
portar-lo a terme amb la màxima eficàcia i gaudi.
Un projecte engrescador. Ens trobem un cop a
la setmana durant una hora i mitja per passejar,
per anar al mercat, per conèixer la festa major
d’algun barri, etc., tot descobrint, ensumant,
trastejant…, normalment, els racons de la ciutat
de Barcelona, ja que és el punt neuràlgic on fem
les trobades. Un cop al mes aproximadament,
i a proposta dels mateixos participants, es
fan activitats socioculturals, que responen
bàsicament a tres eixos de treball: activitats de
caire més institucional per tal de conèixer d’una
manera més estructural la societat catalana,
activitats lúdiques i d’altres activitats pròpies de
la Plataforma per la Llengua; totes adreçades a
conèixer millor l’entitat i aprofundir en la connexió
com a voluntaris dins de l’ONG del català.
Entre tots nodrim el projecte des de la medul·la
i és per aquesta raó que els joves participants
són també els dinamitzadors en altres entitats
que visitem per animar altres joves a participarhi, i també organitzadors i coordinadors de les
activitats que decidim fer entre totes.
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Una parella lingüística molt cinèfila. El 28
de gener vam anar al cinema a veure “Rastres
de Sàndal, una proposta que ens tocava molt
de prop, ja que en Naqash, jove voluntari del
programa, va fer de parella lingüística de l’actor
protagonista.

Laura Camps
Àrea de Participació i voluntariat

En Naby Dakhly, francès d’ascendència
algeriana, va aprendre a parlar en català amb
en Naqash per fer el rodatge a Barcelona. Més
enllà de l’entramat, el film ens mostra una
vegada més el pont d’entesa entre dues cultures
diferents, un viatge intercultural entre dues
ciutats modernes: la Mumbai índia i la Barcelona
mediterrània. Un viatge que vam tenir la sort de
compartir amb tot el grup.
Voluntariat, llengua, gastronomia. Aquest
mes de març, en canvi, la proposta va tenir un
sabor ben dolç. La Melany ens va ensenyar a
preparar cupcakes a la cuina del centre cívic
Barceloneta. Tal com ens explicava la Júlia, una
altra participant del programa… ”Amb les mans

ben netes vam començar a preparar la base
dels cupcakes, molt semblant a les magdalenes.
La xef de la tarda ens anava indicant quines
havien de ser les quantitats i com havíem d’anar
barrejant els ingredients perquè la recepta sortís
perfecta: amb molt d’amor […]. En definitiva,
fer cupcakes va ser tan sols una excusa per a
passar una bona tarda entre tots els aprenents
i voluntaris de la Plataforma per la Llengua”.
Participant a tots nivells i amb el català com a
vehicle, arribem a conèixer-nos millor i aprenem,
també, a viure en una societat que entre totes
fem més cohesionada.
Per fer-te voluntari escriu-nos a:
participacio@plataforma-llengua.cat
o truca’ns al telèfon 93 321 18 03
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Territori

Dinamitzem
el català al Maresme
Al Maresme les nostres activitats més
habituals són la presentació de llibres i les
exposicions, però també en fem d’altres que
tenen força acceptació.
En primer lloc l’scrabble en català. A Canet
es va formar l’any 2013 el Club de Scrabble
en Català Canet de Mar, que té un nucli de
membres significatiu i que es troben cada cap
de setmana per conèixer més a fons el català,
passant una estona divertida. A Arenys de Mar
també s’ha format el Club de Scrabble d’Arenys
de Mar: de moment es reuneixen cada primer
dijous de mes i va agafant embranzida.
Com a mostra de la importància d’aquesta
activitat, al mes de març va tenir lloc el
1r Campionat de Scrabble de Canet de Mar,
en el qual van participar persones vingudes de
llocs tan diversos com El Prat de Llobregat,
Sabadell o Girona, a banda de diferents
localitats del Maresme.
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Francesc Martín
Plataforma per la Llengua Maresme

També hem fet dues presentacions de
documentals: L’Endemà a Canet de Mar,
amb la presència de la seva directora, Isona
Passola, i Què ens passa, valencians!? a
Arenys de Mar, amb el director David Valls i la
protagonista Alina Moser, una alemanya que
parla un català exquisit.
Tant en el primer cas, en què es parla del
futur del país, i la llengua és una part d’aquest
futur, com en el segon, que és un documental
estrictament relacionat amb la llengua, hi va
haver una bona assistència de públic i, el que
és més important, una participació molt alta en
el torn de preguntes posterior.
De cara a l’estiu estem preparant també
activitats diferents, com el cinema-pícnic i els
jocs de llengua, que esperem que compleixin
les expectatives de participació que tenim.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/maresme

Noves perspectives
per al 2015
Tenim molta feina. Des de fa mesos hi ha algú
molt entestat que tinguem molta feina. Les
persones vinculades a la territorial del Vallès
Occidental no només fan de voluntàries per a la
Plataforma per la Llengua sinó que també estan
vinculades a altres entitats, organitzacions i
col·lectius.
Des de la territorial en som molt conscients, però
ara més que mai necessitem més gent compromesa amb la nostra activitat. Per això des de fa
tres anys realitzem una Jornada de Voluntariat on
noves persones s’afegeixen al nostre grup: ara
som més gent, però amb poc temps.

Laura Pujol
Plataforma per la Llengua Vallès Occidental

En l’àmbit territorial cal donar més difusió a
la Plataforma, què defensa i quina és la seva
tasca. I per a aquesta fi calen més persones que
col·laborin en l’organització d’activitats al carrer.
Al Vallès Occidental funcionen dos grups locals
de l’ONG del català: un a Sabadell i un altre
a Sant Cugat del Vallès. Així mateix, durant
aquest any farem activitats amb l’objectiu que
s’organitzin altres grups locals en diferents
poblacions de la comarca. Esperem comptar amb
tots vosaltres!
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/vallesoccidental
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Territori

Obrint ponts
al País Valencià

Manuel Carceller
Plataforma per la Llengua País Valencià

Plataforma per la Llengua continua al País
Valencià amb el treball a favor de l’extensió
de l’ús social de la llengua pròpia. D’entrada,
ens hem reunit amb entitats com ara Escola
Valenciana o amb institucions com la Diputació
de València o diversos ajuntaments, per
oferir-los la nostra col·laboració. Les guies
sociolingüístiques titulades Què faig si i Buna
al valencià, adreçada a la comunitat d’origen
romanès, tindran així una nova etapa de difusió.
Des de l’entitat també volem ser presents en
tots els esdeveniments entorn de la reivindicació
de la llengua. Les trobades d’escoles en valencià
o les Jornades de Sociolingüística d’Alcoi són

Alguer: llengua i territori

Irene Coghene
Plataforma per la Llengua Alguer

La delegació algueresa ha inaugurat el 2015 amb Les Estrenes, a dins del calendari del Cap d’any del
Municipi i de la Fundació Meta. Durant la festa s’han venut per la primera volta les malletes amb els
verbos conjugats adaptats a la variant local. Àngel Maresca, vestit de Rei d’Orient, ha cantat cançons
tradicionals de Nadal i per criatures. Sempre amb Maresca, l’associació ha col·laborat amb els Foguerons
de Gràcia, al Centre Artesà Tradicionarius a Barcelona, amb una degustació de productes típics i un
concert de bàlzigues, típiques cançons improvisades, que se poden paragonar a la glosa mallorquina.
A la primavera la delegació ha donat un contribut, organitzant més activitats, durant Vida rústiga:
experiència, treball, hòmens, exposició del Centre Excursionista de l’Alguer dedicada al món de la
campanya, a la torre de l’Esperó Reial (Sulis). La primera en programa per Sant Jordi, en col·laboració
amb Alguer Cultura, ha vist una lectura de textos en alguerés, en sard i en italià, d’escriptors locals.
Per a la segona, dissabte 25, el grup català Corrandes són Corrandes s’ha exhibit en plaça Sulis,
compartint l’escenari amb el grup sard Cantadores Logudoresos.
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Òscar Pérez Silvestre
Tècnic lingüístic municipal

REPTES LINGÜÍSTICS
DE L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA, ENCARA
fites consolidades on hem estat i estarem
presents. Per a incidir positivament en l’ús
social del valencià mantindrem reunions amb
diversos representants del món de la indústria i
del comerç. Sempre des del rigor i l’originalitat
que caracteritzen l’organització. Així, aviat
farem públic un estudi sobre els usos
lingüístics als aeroports valencians de Manises
i de l’Altet, a Alacant. Quan s’albira a l’horitzó
un canvi polític, volem ser agents actius en
favor dels interessos del País Valencià.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia

En una situació de desequilibri com la que vivim,
encara continua sent un deure legal que els
poders públics atorguen una atenció especial
al valencià i que ho facen com a principi bàsic i
buscant un bé social superior: la convivència i la
concòrdia, un fet que, en principi, interessa a tota
la ciutadania.
És evident que el valencià i els seus parlants
pateixen dèficits en molts àmbits d’ús.
Per això, l’actuació de l’Administració ha de tindre
per objectiu la creació d’un espai de convivència
lingüística en l’àmbit públic que faça efectius
els drets lingüístics de tota la ciutadania –tenint
en compte el marc legal que regula l’ús de les
dues llengües oficials– i que servisca alhora
per a incorporar nous parlants competents al
valencià, a més d’actuar-hi com a factor favorable
d’acollida per als nouvinguts.
Per això, les administracions han d’actuar des de
la transversalitat (fer una política lingüística que
incidisca en totes les seues actuacions i implicarhi tota l’activitat de l’organització) i la socialització
(garantia de benestar de les persones i factor
potent de cohesió comunitari).

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

Un apunt final: no calen lleis ni observatoris
inquisitorials per a les castigades «senyes
d’identitat valencianes». El valencià només es
defensa d’una manera: treballant-lo cada dia des
de la normalitat.
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Territori

La llengua catalana
necesita els joves
Sabem que el català és una llengua dinàmica
en expansió i amb una presència molt notable
en diferents àmbits, en alguns casos molt per
sobre del que li correspondria segons el seu pes
demogràfic, però alhora, paradoxalment, pateix
una manca de reconeixement oficial i jurídic i
experimenta una ofensiva constant per part de
diverses institucions
espanyoles.
El resultat d’aquests
embats pot frenarne el creixement i
l’ús social, sobretot
entre els més joves.
És en aquest sector
jove on trobem dades
il·lusionadores de cara
al futur, però també
contradictòries, ja
que és la generació
que sap millor català,
per bé que no és la
que el fa servir més. Justament amb l’objectiu
que el jovent enraoni i estimi la llengua cada

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

vegada més, a Esparreguera es va organitzar el
proppassat 17 d’abril una 1a Jornada de Joves
i Llengua adreçada als tècnics de normalització
lingüística i als agents implicats en polítiques
de joventut perquè en debatessin estratègies i
coneguessin bones pràctiques ja existents.
I també en aquesta línia
hem dedicat el Manifest
de la 5a Setmana de
la Llengua Catalana a
Esparreguera a aquest
tema i l’hem titulat
com aquest article:
“El català necessita
els joves”. I als joves
els cal que la llengua
sigui àgil, desenfadada i acollidora. Entre
tots tenim un encàrrec: fornir el país
d’unes generacions
joves que creïn en català una nova
cultura catalana, unes noves relacions i una nova
manera d’entendre el món. Ens hi posem?
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/ baixllobregat
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A més a més

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

El valor de
la llengua,
el paper del
territori
El catedràtic de Teoria de
la Comunicació Josep
Gifreu ha publicat el seu
darrer llibre El català a
l’espai de comunicació.
El procés de
normalització de la llengua als mèdia (1976-2013).
Una obra magna, que sintetitza i culmina una
riquíssima vida dedicada als mèdia. L’autor va
ser qui va encunyar el ja consolidat concepte d’
“espai de comunicació català” i en aquest volum
duu a terme un sòlid, profund i global estudi
d’aquesta simbiosi entre llengua, mitjans i espais
territorials.
El llibre teoritza al voltant d’aquests conceptes
vertebradors, fa una síntesi de les polítiques
lingüístiques als mitjans i es debat sobre el
model de llengua dels mèdia. És una lúcida
reflexió entorn de l’ús, el model i les polítiques
de la llengua en els mitjans de comunicació.
Reforçar el sector públic de qualitat i assegurar
una coordinació entre públic i privat, i entre
els diversos sectors públics dels territoris dels
Països Catalans, una de les moltes lliçons que
hem d’aprendre com a país.
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El compromís del català
per damunt de les fronteres
En el llibre Asfixiant la llengua. Crònica dels atacs del
PP contra el català (2014)
del doctor en Ciències
Polítiques i fundador de la
Plataforma per la Llengua
Roger Buch, s’hi narren les
ofensives que ha rebut la
llengua catalana en els darrers anys en els diversos
territoris de parla catalana.
Buch explica quina ha estat l’estratègia del Partit
Popular en qüestió de llengua. Així, després de
l’explícita introducció, el llibre s’estructura en
blocs territorials: el Principat de Catalunya i l’atac
a la immersió lingüística, el tancament de TV3
al País Valencià, les malaurades polítiques de
Bauzà per reduir el català a l’ensenyament de les
Illes Balears i la Franja de Ponent, on s’exposa
l’esperpèntic cas d’anomenar LAPAO a la llengua
catalana.
Per concloure, l’autor realitza una bona síntesi i
proposa reflexions necessàries entorn al futur de
la llengua sota un estat com l’actual. A més, a
100 motius per ser independentista (Cossetània,
2015), la seva darrera novetat editorial, Buch també es refereix a motius de llengua.

Quim Masferrer @QuimMasferer 21 abr.
Acte de @llenguacat !!! “Selfie” del mosaic dels
Països Catalans. #joemplanto pel català.

Afers Religiosos @afersreligiosos 3 mai.
La @llenguacat presenta la guia “Gi Aya Nu al
català” en la festa sikh del Baisakhi a Badalona
http://bit.ly/1DwXJfL

Carme Forcadell @ForcadellCarme 18 abr.
Avui a la plaça del Born amb la Plataforma per
la Llengua ens hem plantat pel català. Fem-ho
cada dia #joemplanto
Marta Vilalta #SíSí @martavilalta 18 abr.
#joemplanto pel català #joemplanto per la
llengua #joemplanto pel català com a llengua
comuna #joemplanto en suport a la @llenguacat
#fb
VilaWeb @VilaWeb 18 abr.
Artur Mas també es planta pel català. La
@llenguacat crida avui a una acció http://www.
vilaweb.cat/noticia/4242613/20150418/centstestos-plantar-catala.html … #joemplanto
Roger Torrents Serra @rogertorrents 25 abr.
Amb @escolatv a la mani del #25Abril a
#València @llenguacat @PLlValencia
Associació Amical @amicalmarroqui 23 abr.
Al raval, celebrant Sant Jordi @llenguacat

Club de la mitjanit @ClubMitjanit 28 mar.
La Plataforma per la Llengua i el #Barça
demanen a Movistar TV els partits en català.
#fcblive @catradioesports http://bit.ly/1Mv9IVS

Josep Caritg @JosepCaritg 23 abr.
m’acabo de fer soci de @llenguacat. Quin dia
millor que avui #santjordi2015? perquè no n’hi
ha prou amb parlar, cal actuar #estimoelCatalà

Pilar Rahola @RaholaOficial 121 mar.
La Plataforma per la Llengua endega una
campanya a Europa x denunciar el “setge al
català” a la Franja de Ponent
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Opinió
Mireia Plana i Franch. Membre de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua
Article publicat el 22/04/2015 al blog d’opinió de la Plataforma per la Llengua al diari Ara

ANIVERSARIS LITERARIS
I L’ANY DE LES BIBLIOTEQUES
Enguany celebrem al nostre entorn tres
aniversaris ben destacats:
– els 750 anys del naixement de Ramon
Muntaner, l’autor de la més periodística i
animada de les nostres Quatre Grans Cròniques
medievals.
– els 25 anys de la mort d’un dels nostres
novel·listes més llegits, Manuel de Pedrolo, autor
d’una de les obres mestres de la literatura en
català (entre moltes altres obres): el Mecanoscrit
del segon origen.
– els 20 anys que Ovidi Montllor va decidir
marxar de vacances; mentre esperem que torni,
podem rellegir els seus escrits o escoltar les
seves cançons i magistrals versions musicades
dels nostres poetes!
Tenim també altres aniversaris literaris d’arreu
del món ben destacables: els 750 anys del
naixement de Dant, el gran florentí renaixentista
i contemporani de Muntaner; el 150è aniversari
de la publicació d’Alícia al país de les meravelles,
de Lewis Carroll; el centenari de la publicació de
La metamorfosi, de Franz Kafka, o del naixement
del dramaturg americà Arthur Miller.
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A més, al Principat es dóna una altra feliç
circumstància: per celebrar el centenari de la
fundació de la Mancomunitat de Catalunya
(1914), obra magna d’Enric Prat de la Riba que va
posar les bases del que seria, i és, la Generalitat
de Catalunya reinstaurada, s’ha declarat el 2015
any de les biblioteques! Així que recordeu de
visitar aquests llocs meravellosos plens de lletres
i focus d’activitats culturals de tota mena.
A banda, i com que a la Plataforma per la Llengua
treballem per tal que la llengua catalana arribi al
més lluny possible, us fem dues recomanacions
importants:
– no oblideu els infants i joves en les vostres
compres de llibres! Gaudim d’una immensa
oferta literària en llengua catalana per a tots els
gustos infantils i juvenils.
– recordeu que l’oferta de llibres en català
és extensíssima i molt rica. Tenim autors de
reconegut prestigi provinents de tots els
territoris de parla catalana, i també gaudim de la
bona feina de traductors per a les millors obres
estrangeres. Si podeu optar per un llibre en
català, feu-ho! Difonguem i enfortim encara més
la nostra llengua a través de la literatura!

Teresa Casals i Rubio. Membre de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua
Article publicat el 15/01/2015 al blog d’opinió de la Plataforma per la Llengua a elsingular.cat

EN WERT INSISTEIX,
CATALUNYA ESQUIVA
La situació actual, pel que fa a l’ensenyament
a Catalunya, és insostenible. En un tema tan
essencial i tan delicat com la formació dels
infants i la joventut no podem anar a remolc de
la Llei Wert que, implacable, pretén avançar en la
seva aplicació.
Sabem que la complexitat de la formació
requereix acords i il·lusió compartida per tots
els agents educatius que han de treballar,
units, amb l’objectiu prioritari d’aconseguir que
l’alumnat pugui donar el millor de si mateix.
És imprescindible treballar per aquest objectiu
perquè ens hi juguem el futur del nostre alumnat
i del país.
Ara li ha tocat l’hora a la formació professional.
Des de Plataforma per la Llengua hem insistit
a denunciar la LOMQE i la seva aplicació a
Catalunya, hem qualificat l’esmentada Llei
com a centralitzadora, polititzada al màxim,
intervencionista, retrògrada i segregadora.
Doncs bé, el tractament que la LOMQE fa de la
formació professional és la mostra clara del seu
esperit segregador.
Com a resposta a aquesta situació, el
Departament d’Ensenyament ja està dissenyant
mesures per esquivar els efectes que l’aplicació
d’aquesta part de la Llei Wert pugui tenir a
Catalunya i, alhora, el Col·legi de Pedagogs critica
la proposta de dos itineraris a quart d’ESO, la doble
titulació, la distribució del pes de les assignatures

i el fet que el català no sigui considerada matèria
troncal i, en canvi, la religió i la seva alternativa
de valors ètics siguin matèries obligatòries.
Jo crec que el problema rau en el fet que el
Departament d’Ensenyament hagi d’arbitrar
mesures per «esquivar» una llei que ens ve
imposada per l’Estat. El Departament ha de
fer complir la nostra Llei, la LEC, aprovada pel
Parlament de Catalunya amb ampli consens,
sense imposicions, amb tranquil·litat pedagògica
i amb rigor.
Ja fa tres-cents anys que patim atacs a l’escola
catalana des del Govern central. Malgrat
l’asseveració reial que el català mai no ha estat
imposat, ja des de l’any 1715 es va prohibir
escriure i parlar en català a l’escola.
L’objectiu de l’any 1715 era el mateix d’en Wert
avui dia. Ell no s’està pas de dir-ho: “españolizar
a los niños catalanes”. Per servir aquest objectiu,
tot s’hi val. També la segregació entre bons
estudiants i estudiants que no segueixen
progressant adequadament, en un període que
no és oportú pedagògicament. La pedagogia
subordinada a la política.
Volem que, a les nostres escoles, regeixin les
lleis aprovades pel Parlament de Catalunya,
volem consens entre la política, els docents i
les famílies per aconseguir l’èxit en el nostre
sistema educatiu. Volem una escola lliure per a
un país lliure.
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Estrenem
nou web!
El nou web de la
Plataforma per la Llengua
disposa d’una imatge
més moderna i permet
una millor navegació,
més ràpida, senzilla i
visual per poder cercar
tots els continguts que
vulgueu conèixer sobre
la nostra entitat. Les
notícies d’actualitat, totes
les campanyes en curs,
els materials editats i
les millors fotografies a
només un sol clic.
A més, ens podeu seguir a
les diverses xarxes socials!
www.plataforma-llengua.cat
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).

