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Emergència lingüística
T’imagines que la llengua desapareix?
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El futur
de la
llengua

Les dades ens indiquen que, de mitjana,
al conjunt dels territoris del domini
lingüístic, l’ús social de la llengua catalana
és només del 32%. Som, així, davant
d’una emergència lingüística que cal
revertir com abans millor. En aquesta
edició de La Corbella us presentem més
xifres que constaten aquesta situació que
viu el català. Encara és possible frenar-ho
i revertir-ho. Per a fer-ho, calen actuacions
decidides per part de les institucions
públiques, del teixit associatiu i de
cadascú de nosaltres a títol individual.
Justament per poder afrontar aquesta
situació, des de la Plataforma per la
Llengua hem continuat treballant
intensament al llarg d’aquests mesos,
malgrat el context actual de pandèmia.
o em fet intensificant al mà im
el desplegament digital de l’entitat i
actualitzant l’estratègia de les campanyes
que duem a terme per a assolir resultats
tangibles a favor de la llengua.
Per posar només alguns exemples,
gràcies a moltes gestions dutes a
terme, hem contribuït a aconseguir
que l’automobilística Tesla hagi estat la
primera d’incloure el català com a opció
lingüística en el vehicle, o que la Policia
Nacional al País Valencià es comprometi
a atendre la ciutadania quan parla en
valencià. De la mateixa manera, s’ha fet
un pas més per a introduir l’alguerès en
l’ensenyament a Sardenya.
n a uest marc, i tot i les ificultats e
la Covid-19, l’activació territorial no ha
parat de créixer i, d’aquesta manera,
durant tot el 2020 s’han estat creant
grups locals nous de la Plataforma per la
Llengua, constituïts per socis i voluntaris
de l’entitat. Aquesta ampliació arreu és
cabdal, perquè ens permet arribar d’una
manera directa als diferents pobles i
ciutats, i al mateix temps desenvolupar
actuacions es ec fi ues i ea es es els
municipis mateix.
Sabem que en plena emergència
lingüística, el futur de la llengua
dependrà d’allò que fem avui.
Ens activem?
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COMPLIMENTS
DEL CODI DE CONSUM I LA LLEI DEL CINEMA
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10 anys d’incompliments

El Codi de consum
10 anys després de l’aprovació, el Govern català
continua sense aplicar les normes aprovades pel
Parlament i que representarien un avenç per als
drets lingüístics dels catalans.
La Generalitat de Catalunya no aplica ni fa complir, com estableix
la llei, els articles de caràcter lingüístic de la Llei del Codi de
consum ni de la Llei del cinema aprovades pel Parlament de
Catalunya ja fa 10 anys. En concret, les disposicions que preveuen
el dret dels consumidors de rebre els productes etiquetats en
català han esdevingut lletra morta per als successius governs
que hi ha hagut durant aquest període: no han fet cas ni de les
lleis mateixes, ni de les sentències del Tribunal Constitucional
espanyol, ni de les mocions aprovades pel Parlament de
Catalunya que l’instaven a aplicar-les.

L’aprovació

Requeriments del Parlament

Fa 10 anys, el 20 de juliol del 2010, el Parlament de Catalunya va
aprovar la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya, que va entrar en vigor el 23 de juliol. L’article 128-1
recull els drets lingüístics de les persones consumidores, el 211-5,
els requisits lingüístics que han de complir les empreses i, més
endavant, el règim d’infraccions i sancions corresponent.

Fins el 2010, la comunitat lingüística catalana era l’única de les
europees amb dimensions similars que no tenia una obligació
semblant. La realitat és que, passada una dècada, aquesta
normativa no es compleix, ni tan sols després que el Tribunal
Constitucional espanyol l’hagi avalada en dues sentències i el
Parlament n’hagi requerit el compliment en quatre mocions, que
han estat totes ignorades.

Entre les novetats més rellevants hi havia que per primer cop
les dades d’etiquetatge obligatòries —instruccions, embalatges
i manuals— dels productes que es distribueixen a Catalunya
han de ser com a mínim en català, com també les factures i els
pressupostos, i en el mateix format que la resta de llengües que hi
apareixen.

La situació real
Des de l’any 2011 totes les empreses haurien d’etiquetar els
productes en català (pel Codi de consum) i en castellà (pels
centenars de lleis estatals vigents relatives a l’etiquetatge). A la
pràctica, mentre que gairebé tots els productes compleixen les lleis
que obliguen a l’etiquetatge en castellà, la majoria d’empreses no
s’han adaptat a la llei catalana d’acord amb els terminis que la llei
mateixa estableix. Aquest incompliment continua viu.

I l’Agència Catalana de Consum?
L’Agència Catalana del Consum no ha posat cap sanció per no
posar les dades obligatòries dels productes en català, tot i que
l’acció de la Plataforma per la Llengua ha obligat el Govern a obrir
expedients en els casos dels incompliments m s a rants, que
tanmateix encara no s’han tancat mesos o anys després. En canvi, sí
que ha sancionat les empreses que no compleixen la normativa pel
que fa al castellà l odi de consum contempla sancions de fins a
100.000 euros en cas d’infraccions greus, com podria ser el fet que
en deu anys les empreses no s’hi hagin adaptat.

08

Les empreses, la legislació
i la comparativa internacional
Difícilment deu haver-hi dins de la Unió Europea
cap territori amb tantes empreses que actuen fora de
la llei. El fet és que l’Administració catalana no ha
demostrat la voluntat d’equiparar els drets lingüístics
dels ciutadans de Catalunya en les relacions
comercials a la resta d’europeus, fet que desobeeix
la norma mateixa i deixa desemparat el consumidor
català.
Per descomptat que hi ha empreses que s’hi han
adaptat, però constatem que la majoria, incloses
grans multinacionals, encara actuen de manera
il·legal en el nostre mercat i fan competència
deslleial, impunement, a les empreses que sí que
compleixen la llei.

Òscar Escuder
President de la
Plataforma per la Llengua

10 anys després
Després de 10 anys i pocs avenços en el compliment del Codi de consum
i la Llei del cinema, malgrat haver estat avalats tots dos pel Tribunal
Constitucional espanyol mateix ja fa anys, la nostra proposta és clara:
cal que la Generalitat de Catalunya faci valdre les seves competències!
Sense més dilació ni excuses!
En relació amb el Codi de consum, la Generalitat ha d’exigir el compliment de la normativa a les empreses. Això permetria als consumidors
veure garantit el seu dret a tenir les informacions que els afecten en
català, tal com ho poden fer els membres de la resta de comunitats
lingüístiques equiparables d’Europa. Tenim tres grans motius per a
defensar la nostra proposta.
El primer, els nostres drets lingüístics. No hi ha cap motiu pel qual una
comunitat lingüística com la nostra no els tingui reconeguts i efectivament aplicats.
D’una banda, el respecte per les nostres institucions i les normes que
n’emanen. Un país seriós és aquell que s’autorrespecta. I no fer complir
lleis del nostre Parlament, plenament vigents, que protegeixen els drets
dels ciutadans no és de cap de les maneres autorrespectar-se.
El tercer dels grans motius és no discriminar les empreses que sí
garanteixen el dret de rebre la informació que acompanya els productes
en català. Les empreses que, per adaptar-se a la normativa, han
acompanyat les instruccions i l’etiquetatge dels seus productes en català.

Les dades
• La història ha demostrat que quan
es fan complir les normes per a tothom
les empreses s’hi adapten, com va passar
amb la llei antitabac.
• Inditex, Hewlett Packard i Epson són
algunes de les multinacionals que han
incorporat la llengua catalana, i ara
compleixen la llei.

I en relació amb la Llei del cinema, permeteu-me que recordi que les
dificultats d’implementació de la Llei no poden trobar-se en el canvi de
context de les formes de consum del 2010 ençà, perquè la Llei és molt
clara i aplicable en les estrenes en sales de cinema i la seva distribució
posterior, més enllà dels nous consums sorgits al llarg d’aquests 10 anys.
Després d’una dècada no podem conformar-nos a confiar que les coses
funcionaran. És per això que ens hem adreçat al Govern en múltiples
ocasions per demanar que facin el que calgui per a fer complir aquestes
dues lleis. Ara, de nou, ho demanem públicament ja a qui sigui el nou
Govern: feu aplicar la Llei del cinema i el Codi de consum! Estem en
situació d’emergència lingüística i no podem permetre’ns no avançar!
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La Llei del cinema
El compliment de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del
cinema de Catalunya és un capítol més de ciència
ficció de la política catalana.

Tot i que la manca d'implantació de la Llei sol argumentar-se pel
can i en les formes de consum, aquesta ustificaci no se sustenta
per enlloc, perquè la Llei també fa referència al cinema digital i
és aplicable tant en les estrenes de pel·lícules digitals doblades i
subtitulades en sales de cinema com en la distribució posterior.
Així, a més de parlar de les còpies analògiques, l’article 18 també
estableix textualment que “quan el suport sigui digital, totes les
còpies distribuïdes han de tenir incorporat l’accés lingüístic en
català”.

El percentatge

No s’aplica

article especifica que les empreses ex i idores tenen l o li aci
d’exhibir el 50% de projeccions en català, un percentatge que el
Tribunal Constitucional rebaixà al 25% amb la sentència 89/2017
del 4 de juliol (BOE 171, de 19 de juliol de 2017), per bé que, amb
la mateixa sentència, aquesta Llei és avalada.

En la gran majoria dels casos cap d’aquests preceptes lingüístics
s’aplica, com es constata amb la xifra de l’oferta en català als
cinemes (el 2,1% el 2018) i a les plataformes digitals. Tampoc és
una excusa el fet que la Comissió Europea hagi considerat que
excloure les pel·lícules europees en castellà de les obligacions
de la llei és una competència deslleial, perquè la projecció de
cinema europeu continua sent petita i perquè el Parlament podria
a er modificat aquest concepte per a adaptar lo al requeriment
europeu, i no ho ha fet encara, tot i que hi ha una majoria per a
fer-ho.

A més a més, l’article 17 obliga també en la circulació posterior
a l’estrena en sales: les empreses distribuïdores han de garantir
que totes les pel·lícules que s’han estrenat doblades o subtitulades
en català en sales de Catalunya incloguin aquesta versió quan es
distribueixen en els altres canals (televisions, plataformes digitals,
DVD, etc.) després de l’estrena en sales.

Per falta de voluntat política
Certament, la Llei del cinema de Catalunya és una legislació
que es va aprovar fa 10 anys, i que per això requeriria una
actualització que incorporés qüestions relatives a les formes
noves de consum audiovisual i als canvis que s’han produït en
el sector. Dit això, cal prendre seriosament els aspectes exposats
i reconèixer que és una qüestió de voluntat política del govern
català d’aplicar immediatament el que el Parlament va aprovar
amb una àmplia majoria parlamentària.
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El català a Disney+

Les pel·lícules de Netflix

a lataforma per la len ua a en e ar el mar l etiqueta
#DisneyPlusEnCatalà i també una campanya comunicativa per a
denunciar públicament la situació (se n’han recollit més de 30.000
signatures). També va establir contacte amb la companyia per a
exigir-li la incorporació de continguts en català.

El maig passat, la Plataforma per la Llengua va publicar l’Informe
so re el català a et ix, que fa una anàlisi de les
pel lícules
que et ix tenia al catàle el desem re del
e tots aquests
títols, 335 disposaven d’alguna versió en català (original, doblada
o subtitulada). Però, a efectes pràctics, només 4 d’aquests es
podien tro ar al catàle de et ix

El 30 d'octubre passat, tal com va anunciar la Direcció General de
olítica in ística el mai , isney lus a comen ar a incloure
contingut en català però en la part dels extres, i no en el menú
lingüístic. A parer de la Plataforma per la Llengua, tot i que
aquesta novetat millora la situació, presenta greuges importants:
surt 7 mesos després d’engegar-se la plataforma, i amb només 2
casos, quan hi ha desenes de versions de Disney en català que
han estat pagades amb diners públics. No es pot fer la cerca del
títol en català; per exemple, per a poder localitzar la versió en
català de la pel·lícula “Espies disfressats” l’usuari ha d’escriure
“Espías con disfraz”. I, per últim, aquesta pel·lícula es pot veure al
menú lingüístic amb tota normalitat en 14 àudios diferents, entre
ells llengües comparables com el danès o el francès quebequès,
mentre que el català resta relegat a un espai que no és l’habitual i
que no resulta fàcil de veure per a la tria de l’idioma (en l’apartat
d’extres).

a ma oria d aquestes ersions s a ien finan at am el
pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
i 69 tenien una versió doblada o subtitulada al català pagada
amb les subvencions del Departament de Cultura. Una de les
conclusions de l informe s que et ix no tanca la porta al
contingut en català, perquè n’ha introduït al catàleg en algunes
ocasions, i fins i tot a fet una producci pr pia am su títols en
català.
La Plataforma per la Llengua va parlar tant amb el Departament
de Cultura com amb la CCMA per a demanar-los la implantació
de mesures polítiques o legals que garanteixin que les versions
en català que ja han rebut o que ha de rebre suport públic tinguin
distribució normal en tots els canals d’explotació de l’obra
audiovisual, sense costos afegits.
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Joves i llengua: hàbits, consum i referents nous

Quan parlem de llengua molts cops
posem al centre d’atenció els joves.
És normal, perquè que són els parlants
del futur. Tampoc no és per casualitat
que es dirigeixin polítiques lingüístiques
concretes a aquest col·lectiu.
Tenint en compte aquestes qüestions,
ens fem la pregunta: com són els joves,
des d’un punt de vista lingüístic? Com hi
podem treballar? Què fan els joves que
parlen català?
Doncs la realitat ens mostra que, a
diferència de la resta de grups de
població, els joves destaquen pel fet que
pràcticament tots entenen el català i el
saben parlar. Això no vol dir que posin
en pràctica aquests coneixements, però
sí que vol dir que són consumidors
potencials de productes en català.
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Ara bé, els joves d’avui tenen hàbits de
consum i oci diferents dels joves de fa pocs
anys. I aquests canvien cada cop més, i més
de pressa. Així, la llengua ha de penetrar
en aquests nous models d’oci de seguida
cada cop que hi ha novetats.
Aquest fet dificulta fer polítiques de
promoció del català com les d’abans,
i és fàcil que passi que ja és tard quan
es comença a treballar. D’altra banda,
la tendència cap a la globalització i la
cerca de mercats mundials més o menys
unificats tendeix a menysprear el català,
que des de la perspectiva global és un
mercat relativament petit i prescindible.
Per aquest motiu, la consciència lingüística
dels joves catalans esdevé fonamental per a
la presència de la llengua en l’oci juvenil.
I en aquest reportatge parlarem d’això:
d’oci juvenil, de tendències i de llengua.
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La Mina
La Mina és un d’aquells barris
especialment descuidats per les
administracions i on el català,
malgrat que hi és present, s’amaga.
Així, els joves del barri molts cops
viuen d’esquenes a la llengua
perquè se’ls amaga. El català per
als joves de la Mina és una eina
d’ascensió social, i amagar-los-el
és aprofundir en la marginació del
barri.
Per aquest motiu, la Plataforma
per la Llengua va impulsar una
sèrie de tallers de rap amb el
raper Nel·lo C i el rumber Rafalito
Salazar, amb qui els nens i joves del
barri van fer una cançó en català
per desestigmatitzar la Mina, que
després es va convertir en un
videoclip que ha estat tot un èxit!

Tallers de rap

Construint ciutat

El rap és un gènere molt recent
nascut als Estats Units i sobre el
qual hi ha el prejudici que en català
no se’n pot fer “perquè no queda
bé”. Aquest tòpic, que ja fa temps
que ha pogut ser desacreditat
gràcies a l’activitat de grups de rap
i de música urbana en català de
molt d’èxit, continua més o menys
present entre alguns joves.

Encara que algunes coses canviïn,
n’hi ha d’altres que no, i l’escola i
l’institut continuen sent centrals
en la vida dels joves. Per això, la
Plataforma per la Llengua, en
col·laboració amb l’Ajuntament de
Sabadell, ha impulsat tallers en
diversos instituts de la ciutat.

La Plataforma per la Llengua
busca desfer aquesta idea amb
els tallers de rap que organitza
en col·laboració amb el raper
sabadellenc Nel·lo C, que ofereixen
als joves l’oportunitat de llançar-se
a fer rimes en català acompanyats
d’una persona que s’hi dedica.
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En aquests tallers es mostra que
el català no és només la llengua
de les classes, sinó que és també
una llengua per a cantar, pensar,
integrar i crear contingut a les
xarxes. Un cop acabats tots
aquests tallers es farà un vídeo
que resumirà el treball que s’ha fet
durant mesos, que ni la pandèmia
de coronavirus no ha pogut aturar.

Els tallers de mems
Els mems són imatges i vídeos molt coneguts i estesos
que es fan servir com a caricatura d’alguna cosa.
A internet s’han fet molt populars i s’han estès a totes
les xarxes socials. Com tot a internet, quan se’n fan
es busca que tinguin la difusió màxima possible i hi
ha la percepció que en català no han de tenir tanta
tirada com en castellà. Així, el català al principi no hi
tenia gaire presència, però ha millorat molt els últims
temps. La Plataforma per la Llengua organitza tallers
de fer mems en català per a joves, perquè perdin la por
de fer-los en català i perquè vegin el català com una
eina per a divertir-se i riure, més enllà de les aules.

Ivan Solivellas
Lingüista
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

Nous usos, nous reptes
Actualment, i des de fa uns deu anys, internet ha esdevingut el
reclam principal dels joves. Les xarxes socials i l’accés a tota la
informació en un sol clic ha permès que el jovent experimenti
una revolució comunicativa i relacional, almenys respecte de les
formes tradicionals de relació que existien. Una revolució que
els ha menat a deixar de banda la televisió i, fins i tot, el cinema,
en favor de nous canals de producció i consum de productes
audiovisuals, com ho són les plataformes digitals (Netflix, HBO,
Disney+, etc.) i, cada vegada més, els continguts desenvolupats
per influencers, instagramers, youtubers, etc., és a dir, persones que
es dediquen a crear continguts i compartir-los a internet.
Aquest canvi de paradigma també afecta, irremeiablement, la
llengua i els usos lingüístics. Amb internet i la mundialització
que se’n deriva, l’esquerda entre les llengües majoritzades i les
minoritzades és cada cop més profunda. Així doncs, qualsevol
llengua que vulgui apuntalar el seu ús i garantir la seva
supervivència ha de fer-se un espai entre aquests nous usos,
perquè el risc de patir una situació de diglòssia, en sentit
genèric, és cada cop més elevat.
En català tenim la sort de tenir diferents influencers que s’han
decidit a fer continguts en la nostra llengua, com demostren
iniciatives com el Canal Malaia i els Valençubers, dues
iniciatives que sorgeixen de Catalunya i del País Valencià,
respectivament, i que, de segur, en un futur trobaran la
manera de compartir projectes i sinergies. Però què ocorre a
les Illes Balears? Sembla que actualment no tenim cap projecte
semblant ni, de fet, cap referent en aquest àmbit.
És cert que inicialment en Miquel Montoro ho va ser, però per
raons diverses, que ara no venen al cas, sembla que s’ha passat
a fer continguts en castellà o bilingües, en detriment, per tant,
d’una producció en la llengua pròpia. Tot apunta, doncs, que
encara no s’ha sabut promoure una iniciativa semblant a la de
valencians i catalans, tot i ser ben necessària i tenir un públic
garantit. Per això, ara més que mai, és important fomentar l’ús
de la llengua entre el jovent de les Illes Balears, amb iniciatives
diverses, perquè, en cas contrari, les conseqüències poden ser
realment greus.
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Creadors
de continguts
Una de les novetats més
recents en l’oci juvenil és
l’esclat del consum de vídeos
de tota mena. Els autors
d’aquests vídeos en alguns
casos esdevenen autèntics
ídols per a molts joves.
El problema és que aquests
creadors de continguts, quan
busquen el nombre de fans
més gran possible, veuen el
català com un mercat petit.
Aquest 2020 ha estat un
gran any que ha donat
impuls a la presència del
català en aquest àmbit
amb el naixement del Canal
Malaia i de Creadors, dues
plataformes que impulsen
la creació de continguts
audiovisuals en català de tota
mena. A poc a poc el català
també es va normalitzant als
vídeos d’internet.

Tallers de xarxes socials

Videojocs

L’enorme pes que tenen les xarxes socials en les vides
dels adolescents i joves fa que aquest sigui un àmbit
especialment important per a treballar pel que fa a la
llengua. I encara més si tenim en compte que gairebé tot
el consum de referents i d’influencers s en castellà, o fins
i tot en anglès.

Els videojocs són una pota important de l’oci juvenil
(i adult) i estan clarament a l’alça. El problema és que el
català en aquest món hi és gairebé inexistent, almenys
entre els videojocs més venuts. Els videojocs amb més
èxit d’aquest any, com Fall Guys o Among Us, no tenen
versió en català. Aquest fet es dona perquè les grans
produccions de videojocs consideren que el català és
una llengua prescindible que els genera més despeses
ue no eneficis.

Per fer front a aquesta situació la Plataforma per la
Llengua ha promogut un taller de xarxes socials amb
alguns referents que fan continguts en català. La Juliana
Canet i el Sir Joan han participat en aquests tallers amb
desenes de joves, i els han demostrat que es pot fer
contingut en català i els han ensenyat com.

16

Tot i així, és habitual trobar videojocs en català en
produccions de distribució menor fetes a Catalunya.
De fet, el 51% dels videojocs desenvolupats a Catalunya
el 2019 incloïen el català.

FIFA21
El FIFA és cada any un dels videojocs més venuts i és
dels més populars entre els joves (i també entre els
no tan joves!). Malauradament, és un joc que —com
molts altres en aquest àmbit— no inclou el català.
La Plataforma per la Llengua, durant la setmana del
llançament del nou FIFA21 a principis d’octubre del
2020, ha engegat una campanya per a demanar que
en les versions següents s’hi tingui en compte
el català. Es va activar una petició al portal
canvia.cat i es van publicar vídeos de diversos
creadors de contingut audiovisual de FIFA i de
locutors de ràdio de futbol en català. Tots mostraven
una sola cosa: jugar a FIFA en català és normal.

Manel Carceller
Filòleg
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

El valencià a les
tecnologies del present
Fa unes dècades, el treball per la recuperació i la
normalització de la llengua calia dur-lo a terme en
uns àmbits determinats: la literatura, la nova cançó, la
presència en la ràdio i la televisió, la reivindicació del
cinema, i evidentment, el món de l’ensenyament.
Avui, sense rebutjar cap d’aquest aspectes, que cal
adaptar quan cal a la nova realitat, la vida quotidiana
s’ha obert a noves formes d’expressió lingüística. La
comunicació que alguns anomenen virtual s’ha obert
camí com una part més de les relacions humanes.
Les noves formes de comunicació han tornat a donar
rellevància a l’expressió lingüística, especialment en
els àmbits juvenils. Dedicar atenció als nous canals no
representa un simple passatemps, sinó una “inversió de
present i de futur”, a fi que la llengua catalana estiga ben
present en els llenguatges comunicatius d’ara mateix i del
dia de demà.
En aquest sentit, des de la Plataforma per la Llengua hem
sabut estar presents en el món de les noves tecnologies,
siga en Twitter, Facebook o Instagram, i també d’ací a
poc en el TikTok, vies de comunicació ràpida i directa
amb molta gent, que així coneix el treball de la nostra
entitat i que també hi pot contactar fàcilment.
L’ús d’una llengua minoritzada com el català en un àmbit
tecnològic la dota de noves capacitats i funcions. La
nostra llengua participa dels nous fenòmens socials i es
manifesta com a perfectament apta per a la comunicació
contemporània. És per això que, des del País Valencià,
la Plataforma per la Llengua està impulsant la seua
presència en àmbits relacionats amb noves formes de
comunicació com la memètica, que fa referència als
mems o imatges amb sentit humorístic i de crítica
social, o la lliure creació audiovisual, mitjançant el canal
valençubers.com.
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Joves i llengua: hàbits, consum i referents nous

Els Valençubers
Dins del món del voluntariat, les xarxes socials i internet s’han transformat
en una eina fonamental de lluita per l’equiparació total del valencià com a
llengua, on trobar informació, entreteniment, cultura o música.
Amb aquesta intenció naix Valençubers. La intenció és difondre el
valencià i demostrar que sí que hi ha contingut de qualitat en Youtube i en
la nostra llengua: amb blogs, entrevistes, comunicació política, mestres
que ensenyen valencià a nouvinguts, o viatges. Perquè aquests continguts
són tan vàlids en valencià com en qualsevol altra llengua. Per aquestes
raons, la Plataforma per la Llengua País Valencià els fem costat.
El canal “Xarrem en pau” de Sergi Pau, “Comunicació i estratègia política”
de la Teresa Ciges, i “Diàlegs” d’Emma Tomàs en són bona mostra. En
paraules de la valençuber Emma Tomàs: “És molt important que els i les
valencianoparlants apostem per tindre uns canals en valencià, perquè
ajudem i posem el nostre granet d’arena a mantindre-la viva a les xarxes
socials, que són el futur i el present”. Crec que poc més podem afegir,
només animar tots els catalanoparlants del domini lingüístic a conèixer
Valençubers.
Sergi Aljilés
Voluntari de Plataforma per la Llengua País Valencià

Òscar Escuder
President
de la Plataforma per la Llengua

El Llibre
d’estil de TV3:
propostes
Des dels inicis, TV3 i els canals de
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) en global són
referents lingüístics imprescindibles per
a la societat, de la mateixa manera que
ho són À Punt i IB3: les diverses televisions públiques del domini lingüístic són
eines de país sense les quals la feina per
la normalització lingüística seria molt
més dura.
En el cas de TV3, aquesta tasca per la
normalització lingüística consta en la
missió i els principis fundacionals de la
cadena i hi està assignada ja en la Llei
de política lingüística del 1998, que en
l’article 21.1 parla sobre els mitjans de
radiodifusió i televisió públics: “En els
mitjans de radiodifusió i de televisió
gestionats per la Generalitat i per les
corporacions locals de Catalunya la
llengua normalment emprada ha d’ésser
la catalana”.
Així, és comprensible que el Manual
d’ús del Llibre d’estil de la casa incorpori
indicacions sobre quin ha de ser el
comportament lingüístic adequat en
les produccions i els programes emesos
a la Televisió. Catalunya és un país
lingüísticament molt divers on és normal
trobar altres llengües que conviuen amb
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el català, i aquesta és una realitat que
ha d’ésser respectada i reconeguda pels
mitjans de comunicació.
Però, com detallaré, encara hi ha camp
per córrer en aquest àmbit i seria positiu
reforçar l’aplicació d’alguns punts del
Llibre d’estil com també actualitzar-lo
per anar més enllà del que s’hi preveu
actualment. Així, com que la societat
catalana d’avui és lingüísticament
molt diversa caldria que en el Llibre
d’estil es preveiés un bon encaix entre
situacions amb parlants d’altres llengües
diferents del català que hi interactuen
com a espectadors o interlocutors
no contractats per la Televisió, i la
presència normal i preferent del català
en tota la programació, de cara a
continuar complint la missió per la qual
va ser creada la Televisió de Catalunya.

Els fragments de pel·lícules
i els convidats en programes
En primer lloc, un dels elements que
caldria reforçar de TV3 és quan el
Llibre d’estil parla dels “Usos lingüístics
en declaracions i citacions”. S’hi
esmenta que si s’ha d’incloure algun
fragment d’un film que té versió en
català, s’extraurà d’aquesta versió. Som
conscients que en programes com l’APM
això no sempre és així, i per tant és
un element que caldria tenir present a
l’hora d’escollir les escenes de pel·lícules
que s’hi inclouen. També és una bona
oportunitat per a fer èmfasi en les
dificultats que té la nostra llengua en el
sector cinematogràfic.
Una situació similar la trobem en els
espais de participació de programes
d’actualitat com FAQS. Creiem que és
important recordar que —com bé diu el
Llibre d’estil— cal donar “prioritat a la
presència de convidats, especialistes o
testimonis que s’expressin en català”.

Les entrevistes
També pensem que hi ha possibilitats de
millora pel que fa a la gestió lingüística
de les entrevistes. Sobre aquesta qüestió,
el Llibre d’estil diu que “si entrevistem
una persona de rellevància pública
que no té el català com a llengua d’ús
habitual, no hem de pressuposar que no
l’entén. Li consultem prèviament si en té
una comprensió suficient i s’hi sent còmode i, si és així, l’entrevistem en català”;
“Si l’entrevistat no entén el català i parla
castellà, li fem l’entrevista en aquesta
llengua, però ens adrecem a l’audiència
en català” i “en el cas que el castellà no sigui la seva llengua habitual, valorem amb
l’entrevistat si, en funció del context i de
l’eficàcia comunicativa, li fem l’entrevista
en aquesta llengua o en la seva”.
En aquest sentit, pensem que seria
convenient que el redactat assegurés que
l’entrevistador empri sempre el català i,
en el cas de l’entrevistat, incloure l’opció
de fer servir la traducció simultània o
altres mitjans de traducció per garantir el dret dels ciutadans de rebre la
televisió en català; i pensant també en
els espectadors de la Catalunya del Nord
i de l’Alguer, a més —és clar— de tots els
ciutadans que volen millorar l’aprenentatge de la llengua mirant la televisió.

ls à its de la ficci
Pel que fa a la ficció, el mateix Llibre
d’estil diu: “En una obra ambientada en
territoris de parla catalana, hi apareguin
personatges que no parlen català, els
catalanoparlants no canvien de llengua,
sempre que això no contradigui la
versemblança” i “Les produccions
externes que originalment, per voluntat
expressa dels seus creadors, presenten
alternança de català i castellà, les
emetem sense doblatge ni subtitulació”.
En aquest sentit, creiem que és
important recordar que, més que ser un

reflex de la realitat, la ficció requereix
un relat atractiu per al públic, i això no
té per què anar renyit amb un model
lingüístic respectuós amb el català, com
ens han mostrat obres de ficció d’èxit
com ara Polseres Vermelles. Així, caldria
potenciar aquesta qüestió especialment,
també a l’hora d’emetre audiovisuals de
producció externa, per evitar casos com
els de la sèrie Drama, on s’hi reflectien
hàbits lingüístics negatius per al català.

Un Llibre d’estil nou?
En el context d’avui, i després d’haver
observat tot aquest seguit de necessitats
de millora, que serien molt útils perquè
els mitjans públics continuïn servint de
model de comportaments lingüístics,
potser fora un bon moment de plantejar
una actualització del Llibre d’estil
que prevegi qüestions com ara quines
actituds lingüístiques cal reflectir tant
en ficció com en no-ficció, o en la resta
de situacions descrites. Una normativa
nova, que clarifiqui més qüestions
relatives a la llengua, ajudarà a millorar
l’ús del català a TV3 i consolidar-lo
arreu del domini lingüístic, juntament
amb À Punt i IB3, en el marc de l’espai
català de comunicació.

TV3 és i ha de continuar sent
un referent, també lingüístic!
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Exemples d'arrelament

Guies d'arrelament
L’arribada de població estrangera ha tingut un
efecte ben visible en la realitat religiosa:
la composició de les diferents comunitats s’ha
diversificat i s’han creat comunitats noves.
Per aquest motiu, la Plataforma per la Llengua
ha publicat les guies d’acollida lingüística amb
la col·laboració de les comunitats lingüístiques
respectives i el suport de la Direcció General
d’Afers Religiosos.
Es tracta d’una col·lecció de llibrets per a
facilitar que les comunitats religioses formades
majoritàriament per persones nouvingudes
coneguin la realitat lingüística del nostre
país, descobreixin les afinitats entre la seva
llengua d’origen i el català, i s’animin
a utilitzar el català. Entre els llibrets
de la col·lecció trobem:

1. Salam al català (2008)

2. Privet al català (2013)

3. Gi Aya Nu al català (2015)

És el primer títol de la col·lecció. Se
n’han editat diferents versions segons
les diverses llengües que fa servir la
comunitat musulmana catalana. En
aquest cas hi ha la versió en català
i àrab i una versió en català i urdú.
Té per objectiu mostrar els vincles
històrics que hi ha hagut entre les
realitats islàmica i catalana i apropar
la llengua del país a la població
musulmana.

Aquest llibret ha estat editat
conjuntament amb l’Església
Ortodoxa Russa de l’Anunciació.
El seu objectiu és mostrar els vincles
que històricament hi ha hagut entre
les realitats russa i catalana i apropar
la llengua del país a la població russa
de religió ortodoxa que viu a casa
nostra.

Els vincles entre les cultures sikh
i catalana estan recollits a la guia
Gi Aya Nu al català. Es tracta d’un
llibret editat conjuntament amb la
comunitat sikh que, a més d’estrènyer
llaços entre ambdues comunitats,
atansa de manera amena el català i el
panjabi. Es van fer presentacions de
la guia als deu temples sikh gurdwara
més grans del nostre país (Vic, Olot,
Badalona, etc.).

4. Buna al valencià (2018)

5. Benvinguts al català (2019)

6. Camela’t del català (2020)

Bună al valencià, una presentació
de la nostra llengua a la comunitat
de parla romanesa del País Valencià.
L’objectiu de la publicació és
mostrar els vincles que hi ha hagut
històricament entre les realitats
romanesa i valenciana i acostar
la llengua del país als nouvinguts
d’origen romanès que viuen a casa
nostra.

El 2019 s’edita una nova versió de la
guia Benvinguts al català adreçada
als llatinoamericans que viuen a
l’arxipèlag balear. L’objectiu d’aquest
llibret és posar sobre la taula els
avantatges que té aprendre la llengua
catalana, a més d’exposar una sèrie
de relacions que han mantingut
sempre lligades les comunitats de les
Illes Balears i de l’Amèrica Llatina.

Durant els darrers mesos hem
treballat en l’edició d’una guia en
català i en romaní per a apropar el
català a la comunitat gitana i donar
a conèixer la llengua romaní. La guia
ha comptat amb la col·laboració de
l’Església Evangèlica de Filadèlfia de
Catalunya, i és que aquesta acull un
ampli sector de la població gitana,
amb més de 120 esglésies repartides
per tot el territori català.
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Carles Solà Serra
Periodista i membre
de l’Executiva de la
Plataforma per la Llengua

No em
discriminis,
parla’m
en català

Ja fa més d’una dècada, el Grup d’Estudi
de Llengües Amenaçades (GELA), que
dirigeix la lingüista Carme Junyent, va
comptabilitzar a Catalunya parlants
d’unes 300 llengües. Aquest, i no cap altre,
és el panorama actual del nostre país, una
realitat multilingüe. I és en un context de
diversitat lingüística que el català ha de
jugar un paper vertebrador i central en la
comunicació de tota la ciutadania.
Per fer-ho possible cal, en primer lloc,
una acció molt més ferma i continuada
de les institucions que n’afavoreixi
l’aprenentatge i en faciliti l’ús. Però, en
paral·lel, hi ha la nostra actitud, que
també compta, i molt.
Durant més de deu anys, per la meva feina
vaig conèixer i parlar, quasi diàriament,
amb persones nascudes fora del nostre
país, el que hem convingut de dir-ne
immigrants. Sempre m’hi adreçava en
català, i sovint se’n sorprenien. Una de les
preguntes més freqüents que em feien era:
per què quan us parlem en català canvieu
de llengua?

És una pregunta que no he sabut
respondre mai prou bé. Potser per una
actitud falsa de “bona educació”, potser
perquè tenim l’autoestima baixa en
matèria de llengua, o senzillament perquè
no acabem de donar-hi la importància
que té, perquè és més fàcil. Al capdavall,
però, moltes d’aquestes persones s’han
sentit discriminades lingüísticament,
com si per l’origen o pel color de
pell, els excloguéssim del grup dels
catalanoparlants.
Però ens hem parat a pensar que a
molts dels qui neguem la possibilitat de
conversar en català poden sentir que els
estem dient que no hi tenen dret, que mai
no seran com nosaltres?
Per a aquestes persones, però sobretot
per a les seves filles i fills, nascuts aquí
o educats en les escoles des de ben
petits, s’han d’acabar aquestes actituds
paternalistes, i a vegades xenòfobes i
excloents, que no ajuden en res a fer del
català la llengua comuna.
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Internacional

Europa i la pluralitat lingüística
El Parlament Europeu obliga TV3 a entrevistar-ne
el president en castellà, per rectifica
gràcies a la Plataforma per la Llengua.
El 6 de maig passat, Lídia Heredia –la presentadora d’Els matins de TV3– va
entrevistar el president del Parlament Europeu, David Sassoli. Si amb anterioritat
no hi havia hagut problema perquè les entrevistes fossin fetes directament en
català amb servei d’interpretació per part del Parlament Europeu, en aquesta
ocasió no va ser el cas: l’Eurocambra va obligar que l’entrevista fos en castellà.

Aquest octubre hem participat en la
reunió del comitè director de l’ELEN
i l’assemblea anual de la FUEN, dues
organitzacions europees que agrupen
entitats que treballen a favor de les
llengües minoritzades. Coordinem
accions i projectes perquè els 50 milions
de ciutadans europeus que parlem una
llengua no oficial no perdem drets
lingüístics.
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La Plataforma per la Llengua s’adhereix
a la iniciativa ciutadana europea de suport
a les minories lingüístiques
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Implicació
en l’àmbit europeu
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Preocupat per aquesta discriminació, Òscar Escuder, president de la Plataforma
per la Llengua, va enviar una carta al president del Parlament Europeu en què es
queixava d’aquest tracte per part de l’Eurocambra i hi al·legava l’incompliment de
la seva pròpia resolució A3-169/90 (coneguda com la resolució Reading) favorable
a l’ús de la nostra llengua dins de la institució. El president Sassoli mateix, en
resposta, va lamentar l'error i ens va assegurar que vetllarà perquè això no torni a
passar.

Aquesta iniciativa legislativa popular vol ajudar que
les minories lingüístiques europees puguin accedir
directament als fons de la Unió Europea perquè
no hagin de dependre de les subvencions dels
estats corresponents. Permetria que zones
com la Franja, l’Alguer o la Catalunya del
Nord puguin demanar fons europeus
i gestionar-los directament, encara
no hi hagi interès per part de les
regions a què pertanyen.

Marga Payola
Arquitecta
i membre de l’Executiva de la
Plataforma per la Llengua

Amb el lema en anglès “No oficial, no
existeix” enguany hem volgut palesar,
amb motiu del Dia Europeu de les
Llengües (26 de setembre), la situació
de discriminació que pateix la llengua
catalana a les institucions europees, i
reivindicar l’estatus jurídic d’oficialitat
de la nostra llengua.
Per fer-ho visible, diferents
eurodiputats catalans i estrangers van
penjar vídeos a les xarxes socials a
favor de la nostra llengua.

La covid-19 ho ha
canviat tot menys
la nostra llengua!
La covid-19 ha arribat amb força i ha
canviat totalment les nostres vides.
Comunicar una situació d’emergència
en la llengua pròpia és clau perquè
tota la població entengui la situació,
segueixi les mesures de seguretat i
pugui accedir als serveis mèdics en la
seva llengua.
És per això que els responsables de
minories de l’ONU, l’OSCE i el Consell
d’Europa han recomanat als estats que
informin de les mesures preses per
combatre la covid-19 en la llengua de
les minories.
Què han fet Espanya, França i Itàlia
en aquest sentit? Tornar a incomplir
les recomanacions internacionals
i discriminar les seves minories
lingüístiques.
En el cas d’Espanya és més greu perquè
ha ratificat la Carta de les Llengües
Regionals o Minoritàries i el Consell
d’Europa li demanava una sensibilitat
especial. Cal afegir que el Senat
espanyol va votar en contra de seguir
aquestes recomanacions internacionals.
La covid-19 ha arribat amb força i ha
canviat totalment les nostres vides,
però no deixarem que canviï la nostra
llengua!
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Entrevista Joan Maria Pou

“El Barça
s’ha de mullar
a favor
del català”

ENTREVISTA

Joan Maria Pou

Periodista esportiu
per Francesc Marco-Palau

24

Fotografia: Martí Gasull Avellán

25

Entrevista Joan Maria Pou

Les retransmissions radiofòniques del Barça en català tenen
uns índexs d’audiència espectaculars. Quin és el secret?
Jo crec que una part de l’èxit d’El Barça juga a RAC 1 té a veure
amb la tradició. Catalunya és un país de ràdio, sempre ho
ha estat. I sempre que ens han deixat hem tingut ràdios en
català molt potents. Algú haurà d’estudiar algun dia per què, a
diferència del que passa amb la premsa escrita o la literatura, en
el cas de la ràdio "no hi ha color"; els índexs a favor de les ràdios
en són molts clars: Catalunya Ràdio i RAC1, les ràdios locals,
etc. Sobre aquesta base, a El Barça juga a RAC 1 vam decidir una
transmissió coral i propera, combinació de bon periodisme i
capacitat d’interpretar el que passa. Amb la suma de tots aquests
elements hem arribat a molta gent.
I si les retransmissions són un èxit a la ràdio, també podrien
ser-ho en videojocs estrella com el FIFA, si EA Sports ho
volgués. T’animaries a narrar-ne els partits?
Per a mi, que s’inclogués la llengua catalana a la locució dels
partits del FIFA seria un pas endavant per a la nostra llengua,
molt més important del que molta gent s’imagina. Els videojocs
tenen una capacitat d’influència gegantina per a tota una sèrie
de generacions de nanos. Que poguessin jugar en català al
FIFA durant les hores i hores que ho fan, seria fonamental. I
evidentment, si m’ho proposessin a mi, jo m’animaria a narrarho. Però tant és qui ho hagi de narrar, l’important és que els
nanos tinguin com a referència una narració en català en els seus
partits del FIFA.
Parlem del Barça. Moltes vegades trobem a faltar que els
cracs puguin expressar-se també en català a les rodes de
premsa. Què en penses?
Penso que el que passa al Barça és el que passa a la resta d’àmbits
del país. Els jugadors que venen de fora se socialitzen de seguida
en castellà amb els altres jugadors i l’entorn i la seva percepció
és que en castellà poden relacionar-se amb els companys de

Joan Maria Pou (Barcelona, 1974). Periodista
esportiu. Vinculat a RAC1, a més de les seves
populars retransmissions dels partits del Barça
també ha presentat programes radiofònics com
Primer toc, Tu diràs i No ho sé i, a TV3, Cases
d’algú. La seva passió blaugrana es pot resseguir
a Avui patirem (Ara llibres, 2014). És membre del
Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig.

vestidor i poden fer les rodes de premsa. Perquè facin el pas
d’aprendre el català, haurien de ser jugadors molt conscienciats.
N’hi ha uns quants que sí que fan l’esforç d’entendre’l i quan
ja fa uns mesos o alguna temporada que són al Barça, els pots
fer les preguntes en català. Però, com deia, és el mateix que
passa a fora del club, al país en general. Hi ha hagut mites del
barcelonisme que no l’han necessitat i, per tant, no l’han après
mai. Per això quan hi ha hagut l’esforç d’algun jugador, sí que
s’ha valorat molt i molt.
Cert! Hi ha hagut jugadors que sí que han après català, i
potser això els ha connectat més amb l’afició?
Yaya Touré és un molt bon exemple. Amb el seu ritme i les seves
dificultats, però notaves que hi havia una voluntat d’aprendre
la llengua i utilitzar-la. A part d’ell, jo no en recordo gaires més:
Iniesta es podia atrevir a respondre en català, tot i que li feia
una mica de vergonya. Recordo que vam fer-li una entrevista en
català. Julio Salinas, quan va començar a col·laborar amb RAC1
va fer l’esforç també de perfeccionar el domini de la llengua.
També Txiki Begiristain i Bakero, déu-n’hi-do.
L’any 2015, els quatre candidats a les eleccions a la
presidència del Barça van signar un document de
Compromisos electorals en matèria lingüística (la Masia,
drets televisius al conjunt dels territoris de parla catalana,
etiquetatge de productes, etc). Creus que el Club ha de tenir
també una vessant de responsabilitat social i compromís
amb la llengua i el país? El tindrà al llarg dels propers anys?
Des d’un punt de vista ideològic, es pot discutir si un president
o una junta han de tenir un posicionament o un altre. Però des
d’un punt de vista de llengua, per a mi no hauria d’haver-hi
discussió. S’ha de tenir una defensa del català com la llengua
vehicular i pròpia del barça i, a partir d’aquí, com que ets un
club amb aficionats d’arreu del món, si vols enviar missatges en
altres llengües, em sembla meravellós. Però jo crec que la Junta
del Barça s’hauria de mullar en aquest en aquest sentit.
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Un paisatge d’infantesa.
La platja de les Clisques al Port
de la Selva, on vaig passar
moltes hores d’adolescència.
I, després, he passat moltes
hores i molt felices al Masnou.

TEST

Llibres. M’agrada molt llegir,
i cada vegada que surt un
llibre nou de Jaume Cabré, me’l
llegeixo de seguida. Penso
que Cabré és un dels millors
escriptors que tenim al país.
Música. Antònia Font.
Televisió. Ara miro poc la
televisió, però hi ha una sèrie
que en el seu moment em
va agradar moltíssim: Porca
Misèria, tenia molt nivell.
Gastronomia. Fricandó.

Sovint ens trobem, però, que en l’àmbit esportiu, la llengua catalana es queda a la
banqueta. Des de la Plataforma per la Llengua treballem amb l’esport base perquè
els entrenadors dinamitzin les sessions en català. Com podríem aconseguir-ho?
És molt important que es faci aquesta funció. Que un entrenament no es faci en català
és una mica el mateix que passa a les classes de les universitats quan es canvia de llengua.
Estic convençut que al futbol base i a la Masia passa el mateix. S’ha de normalitzar el fet
de poder fer entrenaments en català. Quan parlo de la Junta Directiva del Barça també defenso això. Que el Club sigui capaç de transmetre als nanos que el català és la llengua del
Barça. S’ha de demanar als candidats i futur president que facin un esforç en aquesta línia.

3 jugadors del Barça. Messi,
segur; Ronaldinho, també;
i potser un més de la meva
infantesa: Bernd Schuster.
A més del futbol, t’agrada...?
El bàsquet. Recordo l’equip
de Natxo Solozábal, Epi,
De la Cruz, Norris.

Des de fa unes quantes edicions formes part del Jurat dels Premis Martí Gasull i
Roig. Com valores aquesta experiència?
Quan em vau convidar a formar part del Jurat dels Premis Martí Gasull em va fer molta
il·lusió perquè crec que des de la Plataforma per la Llengua feu una feina fonamental
i perquè som en un moment en què cal defensar especialment la nostra llengua. I estic
molt content també de compartir conversa agradable amb la gent del Jurat.
A més de les retransmissions del Barça, has presentat diversos programes tant a
RAC1 com a TV3. Quins projectes de futur tens, ara?
Tinc un projecte que té a veure amb la cultura, el periodisme i la gastronomia catalanes,
però no puc avançar-ne detalls perquè encara està a les beceroles. Ara, sí que puc
dir que em fa molta il·lusió. Amb les meves eines i les meves limitacions també vull
contribuir a defensar la llengua.
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Empresa

El Segell

Producte Lingüísticament Responsable
En el número anterior de La Corbella us vam anunciar
que el projecte d’El Segell de Producte Lingüísticament
es onsa le, un certificat sim lic ue im ulsa la
Plataforma per la Llengua, ja era una realitat que comptava
amb l’adhesió d’un seguit d’empreses.

que la incorporació del català a l’etiquetatge dels productes
significa ue l em resa ren un com rom s ferm el
desenvolupant d’una responsabilitat social empresarial
(RSE) que té en compte la cohesió i la inclusió socials de
l’entorn i la gent.

Durant aquests mesos ens hem dedicat a emfatitzar que
l o ectiu
l egell s i entificar els ro uctes eti uetats
—com a mínim— en català, amb l’objectiu de reforçar-ne la
visibilitat i la projecció. A més a més, continuem subratllant

Marques de les Illes i l’Alguer
També hem treballat per fer arribar El Segell a tots els
territoris, i en a uesta l nia, a finals octu re am resentar
el Segell a les Illes Balears i a l’Alguer. La presentació va tenir
una bona rebuda per part dels mitjans de comunicació i va
estar acompanyada de la notícia de l’entrada al Segell de les
primeres empreses d’aquests territoris. Concretament, a les
Illes Balears han fet el pas Licors Moyà, 7103 Petit Celler i la
cervesera Sullerica. A l’Alguer, les empreses que l’han fet són
La Botegga Sarda i L’Isola del Torrone.

Les primeres empreses
Les primeres empreses que es van sumar al projecte i que
ja us vam anomenar van ser Embotits La Selva, Alemany,
Devir, Celler Mas Romeu, Cava Pagès Entrena, Alternativa3,
Blai Peris, El Barber, Burricleta, Dàlit Natura, Lo Vilot, Licors
ortet, eller as lit, al alls i ol e omer .

Noves incorporacions
Durant aquest mesos, s’hi han incorporat, a més a més de les
empreses illenques i alguereses esmentades, Mas Comtal,
Formatge de l’Abadessa, Celler Pascona, Cava Jaume Giró i
Giró, Carns Bastús, Bouquet d’Hort, Celler Suriol, Formatgeria
de Clua, Trull Ylla, Vins Can Mas i Riuverd.
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Consum responsable,
consum adreçat
a les empreses del Segell
El context actual de pandèmia òbviament està tenint
unes conseqüències molt dures, també, per al teixit
empresarial dels nostres territoris. El Segell vol ser
un recurs més per a totes elles, perquè tinguin molta
més visibilitat en el mercat i perquè les persones que,
com tu, valoren el compromís empresarial envers
el català, les tingueu en compte en les preferències
de compra. També volem recordar que la quota que
paguen aquestes empreses que formen part d’El Segell,
la Plataforma per la Llengua la destina a projectes de
contingut social.

L’etiquetatge en català,
objectiu històric
de la Plataforma per la Llengua
La Plataforma per la Llengua porta més de 25 anys de
lluita per la presència plena del català en l’etiquetatge
dels productes que es distribueixen en els nostres territoris. El projecte d’El Segell és en gran part una eina més
que hem dissenyat per a establir sinergies amb el sector
empresarial i assolir aquest objectiu. Val a dir que darrerament la Plataforma per la Llengua està aconseguint
resultats notables per l’etiquetatge en català, sobretot
en el sector de les grans empreses del tèxtil.

Emergència lingüística

Tots som conscients de l’estat d’emergència climàtica que viu el nostre planeta. I de la mateixa
manera, som conscients que si no prenem mesures contra la contaminació i no cuidem el medi
ambient, la Terra, tal com la coneixem, desapareixerà. Doncs el mateix passa amb la nostra llengua.

Emergència lingüística
T’imagines que la llengua desapareix?

500.000
32% 32
%
Al conjunt dels
territoris de
parla catalana,
la mitjana de l’ús
social del català
és del 32%

500.000
+

En 15 anys
el català
ha perdut
més de
mig milió
de parlants

+

A Catalunya, als patis dels instituts de secundària de les zones urbanes, només el 14%
de les converses són en català.
Al País Valencià les dades no són més bones. Si ens cenyim a la ciutat de València,
segons dades oficials de l’Ajuntament mateix, constatem que menys del 10% dels qui
avui tenen menys de 40 anys han cursat els estudis obligatoris en valencià.
A les Illes Balears la situació del jovent no és millor. La llengua majoritària entre els
companys d’estudi és el castellà, i només el 30,6% del jovent de les Illes entre els
15 i els 24 anys utilitza el català de manera preferent per parlar amb els companys
d’estudi. A Eivissa es viu una situació del tot crítica: només el 2,9% dels joves
parlen habitualment en català.
A la Franja, la reculada entre el jovent també és palpable. Si el 73,6% dels
habitants de la Franja amb més de 65 anys parlen habitualment en català,
aquesta dada cau al 39,6% en el cas de la població entre els 15 i els 29; una
prova més d’aquesta tendència de descens crític de catalanoparlants entre les
generacions més noves.
A la Catalunya del Nord, només el 0,7% de les famílies nordcatalanes parla en
català amb els fills.
A l’Alguer, només el 6,3% dels progenitors parlen en català amb els fills, una
xifra que cau al 3,6% si parlem dels progenitors que tenen entre 18 i 44 anys.
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Cadascú de nosaltres pot reduir aquesta tendència a la
baixa en l’ús de la llengua si la utilitzem en el dia a dia
de manera decidida i desacomplexada:
Neus Mestres
Directora
de la Plataforma per la Llengua

1

2

Parla

Revertir la tendència

Parla en català, sigui quina sigui la llengua
del teu interlocutor; si no t’entén, t’ho farà saber.
És important no canviar de llengua!

La xifra del 32% en l’ús social del català al
conjunt dels territoris de parla catalana
és demolidora. És cert que es tracta d’una
mitjana del domini lingüístic i, per tant,
hi ha poblacions en les quals el seu ús és
substancialment més elevat. Però al mateix
temps, vol dir que també n’hi ha en el qual
l’ús quotidià de la nostra llengua és per sota
d’aquest terç.

Tria
Escull, selecciona i tria aquelles opcions que
disposen de català en els diversos productes
i serveis: una entitat bancària, un servei de
telefonia, una estrena cinematogràfica....

3

Demana
Si detectes que la nostra llengua no és present,
demana-la! Comença per petites accions: rebre
les factures en català, parlar amb els operadors
telefònics, pàgines web...

4

Reclama
Tens el dret de viure plenament en català!
Si detectes que els teus drets no es garanteixen
pots presentar reclamacions, queixes i consultes
per revertir la situació.

5

Explica-ho
Explica al teu entorn per què vols viure plenament
en català. Explica per què la llengua es troba en
una situació d’emergència lingüística i per què és
necessari, ara més que mai, actuar a favor de la
llengua.

Així, les xifres ens indiquen que ens
trobem en un moment crucial en el qual
hem de prendre decisions. Com davant de
l’emergència climàtica, tampoc podem restar
de braços plegats sabent que ens trobem en
un estat d’emergència lingüística.
Per això, des de la Plataforma per la Llengua
hem engegat una ambiciosa campanya en la
qual volem, precisament, que la ciutadania
prengui consciència de l’estat real de la
nostra llengua i pugui prendre mesures
quotidianes per revertir una tendència com
l’actual. Que en 15 anys el català hagi perdut
més de mig milió de parlants no és una
qüestió menor i ens preocupa molt.
Cadascú de nosaltres pot fer molt per aturar
l’emergència lingüística. Perquè tots tenim
dret a parlar, triar, demanar, reclamar i
explicar. Perquè podem contribuir a millorar
la situació del català en el nostre dia a dia.
Per això, nosaltres seguirem defensant i
promovent la llengua catalana arreu dels
territoris on es parla, i també en l’àmbit
internacional.
Amb tu, d’una forma decidida i
desacomplexada!
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Territori

ESPARREGUERA

IGUALADA

PERPINYÀ

Participem en els actes
de la Diada Nacional

Presentem la nova
delegació local amb un
concert de David Martí

Fem Kamishibais a la Llibreria
Catalana i al Casal de Perpinyà

VILANOVA
DEL CAMÍ
Nova delegació local

LLEIDA
Nova delegació local

SABADELL
Projecte “Construïm Ciutat”
als centres educatius.

TOUS
Nova delegació local

TERRASSA
CERDANYOLA
Distribuïm La Corbella
per les diferents entitats

Col·laborem amb
l’entitat Veu Pròpia

MOLINS DE REI
Recollim adhesions de la
campanya “Som 10 milions,
som una llengua”

VILANOVA
I LA GELTRÚ
Participem en la
Fira de novembre

CASTELLÓ
DE LA PLANA
Creem la delegació
territorial de la Plana

VALÈNCIA
ALACANT
Participem en el 10è homenatge
a Miquel Grau

Creem la delegació
territorial de l’Horta

CULLERA
Taller de mems
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GIRONA

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ARENYS DE MAR

Donem a conèixer la
campanya “Compromís pel
català. Mulla’t pel català”

Participem en els actes
de la Diada Nacional

Duem a terme l’onzena edició
del Cine Pícnic a la platja de la
Picòrdia

CANET DE MAR
Presentem el llibre Pompeu
Fabra. Vida i obra en imatges

MATARÓ
Participem en els actes
de la Diada Nacional

BARCELONA

BADALONA
Presentem el llibre Catalunya XXI.
260 dies d’obstinació

Celebrem el primer Torneig de
Scrabble duplicat de Barcelona

SANT CUGAT

SITGES

S’aprova una moció de la
campanya “Som 10 milions,
som una llengua”.

Organitzem un concert del
cantautor menorquí Leonmanso
en el marc del Correllengua.

CIUTADELLA
Impulsem la I jornada
“Mitjans de comunicació
i llengua a Menorca”.
Nova delegació territorial
de Menorca.

PALMA
Presentem El Segell, Producte
Lingüísticament Responsable.
Nova delegació territorial de
Mallorca.

EIVISSA
SANT FRANCESC XAVIER
L’ALGUER
Treballem perquè les empreses
del territori posin les etiquetes
en català als sous productes.

Participem en una trobada de
germanor amb l’Obra Cultural
Balear de Formentera.
Nova delegació territorial de
Formentera.

Donem a conèixer la
campanya “Som 10
milions, som una llengua”.
Nova delegació territorial
d'Eivissa.
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Territori

Agustí Tola
Consultor d’innovació
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

Barcelona,
l’Hospitalet
i Badalona
El setembre del 2018 es va dur
a terme la primera reunió de
voluntaris de Barcelona donant
pas així a la creació de la territorial
del Barcelonès. Tot i que el domini
lingüístic del català engloba uns
territoris amb unes realitats i unes
característiques socials, polítiques
i lingüístiques molt diverses,
fins aleshores Plataforma per la
Llengua no disposava d’un grup de
voluntaris organitzat específicament
en aquesta comarca.
Però això no ha estat tot. La creació
del grup local de Barcelona ha
vingut seguida de la implementació
dels grups locals de Badalona i de
l’Hospitalet, que també treballaran
i seran cabdals per normalitzar l’ús
del català a l’àrea metropolitana.
Així doncs, amb aquests tres equips
en marxa —Barcelona, l'Hospitalet
i Badalona—, que operen en una
comarca que aglutina una cinquena
part dels més de deu milions de
catalanoparlants a Europa, fem una
crida a tots els socis i activistes a
col·laborar com a voluntaris perquè
el català segueixi sent una eina de
cohesió social.
Ara, més que mai, us necessitem!
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Creixement
territorial
És molt encoratjador veure que a
les Illes Balears i al País Valencià en
aquests darrers mesos s’han creat, i es
treballa per a crear, delegacions locals
noves i territorials de la Plataforma
per la Llengua. I que a l’Alguer creix el
nombre de socis i també de voluntaris
que volen garantir els drets lingüístics
dels algueresos.
Però, centrem-nos en el creixement
al Principat. En un any hem passat
de tenir delegacions territorials al
Maresme, el Barcelonès, el Vallès
Occidental i el Baix Llobregat a tenir
delegacions locals també a Lleida,
Igualada, Tous, Vilanova del Camí,
Sitges i Vilanova i la Geltrú (pas previ
de tenir les territorials del Segrià,
l’Anoia i el Garraf), i a signar convenis
de col·laboració amb entitats de
referència com l’ADAC de Girona i
el Casal del Conflent de Prada, que
actuaran com a territorials de la
Plataforma per la Llengua en les
accions que es duguin a terme en
temes de llengua.
En aquest darrer any la distribució
territorial del Principat ha fet un tomb,
i és només el primer pas. Treballem
per consolidar les delegacions
territorials i crear delegacions locals
noves, alhora que donem suport
a voluntaris que volen crear noves
delegacions territorials arreu del país.

Ben aviat el mapa territorial de la
Plataforma per la Llengua haurà
canviat del tot, amb tot allò que això
implica: un increment important
de socis i de voluntaris amb ganes
de treballar i lluitar per poder viure
plenament en català.

CATALUNYA

Rosa Monforte
Filòloga
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

Josep Abad
Historiador
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

Des del
Baix Llobregat

La unitat
de la llengua

És evident que aquesta maleïda pandèmia
en què ens hem vist immersos enguany
ens ha colpit a tots i la territorial del Baix
Llobregat no n’ha estat una excepció, si
més no pel que fa a actuacions. No ha estat
possible dur a terme cap de les activitats
que tenen un rodatge ni tampoc la resta de
les que s’havien projectat: no hi ha hagut
els recitals de poesia del mes de març
d’Esparreguera i Molins de Rei, els joves
dels instituts de Cervelló i Esparreguera
s’han quedat sense el concurs Lletra a
Lletra i la resta d’actuacions a peu de
carrer s’han reduït a la mínima expressió.

“O ens recobrem en la nostra unitat, o serem
destruïts com a poble”. Joan Fuster.

Amb tot, però, no podem deixar de parlar
de positivisme i d’avenços: el petit grup de
la territorial que va néixer a Esparreguera
el 2012 s’ha vist incrementat amb la
consolidació del grup local de Molins
de Rei, al qual esperem que ben aviat se
sumin altres poblacions de la comarca; el
nombre de socis de la comarca no ha parat
de créixer amb un increment del 30% el
darrer any.
El Baix Llobregat és una de les comarques
amb les dades més negatives pel que fa
a coneixements de la llengua catalana
(per sota fins i tot de les dades de l’àmbit
metropolità) i on tan sols l’11,9% de
parlants inicien les converses sempre en
català a la zona nord de la comarca, i el
6,1% a la zona sud. Només continuant amb
l’activisme i apel·lant a la responsabilitat
dels parlants, podrem revertir aquesta
situació i la llengua catalana podrà guanyar
el carrer a la nostra comarca.

Com en totes les territorials, la covid-19
ens ha afectat de ple, a la Plataforma per la
Llengua Vallès, i hem hagut de suspendre o
ajornar les activitats de carrer; especialment les
projeccions de cinema en català a la fresca que,
de la mà de les associacions de veïns, es porten
a diversos barris de Sabadell.
Malgrat tot, s’ha fet feina. Volem destacar les
mocions a favor de la unitat de la llengua. La
primera fou aprovada al ple municipal de Sant
Cugat del Vallès. Comptà amb el suport de
Junts per Sant Cugat, ERC, CUP i PSC.
Sabadell se sumà a Sant Cugat i aprovà la
moció a la Junta de portaveus amb els vots
favorables d’ERC, Junts per Sabadell, Podem
i la Crida per Sabadell, el vot contrari de
Ciutadans i l’abstenció del PSC.
Esperem que en un futur existeixi un posicionament únic del PSC, que sigui respectuós
amb els criteris filològics. Que el conjunt
d’institucions i empreses espanyoles adoptessin
polítiques respectuoses amb la unitat de la
llengua catalana no seria només directament
beneficiós per als catalanoparlants, sinó que
també generaria estalvis econòmics importants.
Així, per exemple, s’evitaria de malbaratar 27,4
milions en campanyes diferenciades en català i
valencià, com fa actualment el govern espanyol.
Campanya de presentació de mocions que
continuarà i que és més oportuna que mai
davant l’escandalosa ratificació del Tribunal
Suprem espanyol de prohibir utilitzar el català
entre els governs de València, Catalunya i les
Balears.
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CATALUNYA-NORD

Territori

David Casellas
Filòleg
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

L’ADAC, seu de la
Plataforma per la
Llengua Gironès
El mes de febrer del 2020 l’Ateneu
d’Acció Cultural (ADAC) va signar
un conveni per ser la representació
territorial de l’ONG del català al
Gironès. L’ADAC és una entitat
gironina que enguany celebra el seu
quarantè aniversari, car va ser fundada
l’any 1980 per un grup d’exalumnes
de cursos de català interessats a
crear una entitat que treballés per la
normalització del català.
Sota el lema “Per la defensa de la
llengua, la cultura i la nació catalanes”,
l’ADAC ha dut a terme múltiples
projectes amb l’objectiu d’impulsar
la llengua catalana. Cal destacar
un pla per catalanitzar les fires de
Girona o l’atorgament anual del
Premi de Normalització Lingüística,
que el 2021 arribarà a la 35a edició.
La representació territorial com a
Plataforma per la Llengua Gironès
ens ajudarà a fer nous projectes,
com el que hem presentat l’Onze de
Setembre “Compromís per la llengua.
Mulla’t per la llengua”, adreçada als
catalanoparlants, amb la voluntat
que es mantinguin fidels a la llengua
catalana.
A més de les activitats lingüístiques
l’ADAC també organitza moltes
altres activitats culturals i lúdiques.
A la pàgina adac.cat podreu veure les
activitats que fa l’ADAC - Plataforma
per la Llengua Gironès.
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Enric Balaguer
Periodista
i membre de la Plataforma per la Llengua Conflent

Catalunya-Nord,
el rugbi i la llengua
Temps fa temps, els equips nord-catalans empraven la
llengua pròpia per anunciar estratègies de tal manera que els
contrincants no les podien esbrinar. Aleshores els jugadors
eren gairebé tots catalans. Ara, la llengua vehicular del rugbi
és o el francès o l’anglès...
Catalunya-Nord és terra dels dos rugbis, el que es juga a XV
amb la USAP, campió de França el 2008, i el de XIII amb els
Dracs Catalans, campió de la Cup anglesa el 2018. Per l’un
com per l’altre, el sentiment de pertinència a la identitat
catalana és fort. Que sigui pels partits a França o a fora, no
són ni banderes tricolors, ni tan sols amb els colors dels clubs
que onegen, però la senyera.
Els dos clubs professionals tenen locutors en català i himnes
emblemàtics: l’Estaca per a la USAP, Els Segadors per als Dracs
Catalans, com també la música que sona a cada marca “Els hi
fotrem!” de Jordi Barre i “I són aquí els catalans!” per Gerard
Jacquet. Aquestes són brases, falta encara camí per recórrer,
és cert. Per ràdio retransmeten en francès, però se’ls escapen
de tant en tant unes paraules en català...
Per la promoció i la difusió d’aquest esport als Països
Catalans i perquè els nord-catalans siguin conscients
de la utilitat de la llengua, seria un pas endavant fer
retransmissions per les ones i la pàgina web de Ràdio Arrels,
única emissora en català de la zona...

PAÍS VALENCIÀ
Creix la Plataforma
per la Llengua País Valencià
Durant el 2020, la Plataforma per la Llengua País Valencià ha tingut el
creixement en socis més alt des de la creació de la territorial el 2002.
Aquest creixement ha estat motivat en gran manera per la campanya
per la unitat de la llengua “Som 10 milions”, que ha tingut un efecte
multiplicador en les nostres bases. Podem dir que més del 50% dels
socis nous provenen directament de la campanya, i el 50% d’aquests
són de localitats on s’han fet accions de carrer.
Malgrat que la pandèmia va obligar a aturar temporalment les
accions de carrer, el confinament ens va donar l’espai idoni per
a poder reflexionar sobre el futur de l’organització al territori, així
com debatre sobre l’estratègia, els objectius i els àmbits de treball
prioritaris per als propers dos anys. Aquest espai de debat i reflexió
es va canalitzar a través d’un procés de participació obert a tots els
socis i col·laboradors de l’entitat al País Valencià.
El resultat d’aquest procés ha estat el nou pla estratègic 2020-2021
que, entre altres, estableix els cinc objectius prioritaris de treball
al País Valencià per als propers mesos: garantir l’ús del valencià en
l’Administració i per part dels representants polítics, aconseguir la
reciprocitat dels mitjans de comunicació, intervenir en l’activitat
legislativa i fer-ne seguiment, incidir en la correcta normalització
dels topònims i la senyalització en carreteres i autovies públiques, i
difondre i vetllar per l’acompliment de la Declaració de Palma.
A partir del pla estratègic es varen identificar 12 nuclis actius
possibles: 11 comarques i València amb les Hortes. A hores d’ara ja
s’han creat dos dels 12 nuclis identificats: València-l’Horta i la Plana.
L’objectiu durant el 2021 serà la implementació de nuclis actius en 6
comarques més, per a continuar fent el treball de la Plataforma per la
Llengua, de nord a sud del País Valencià.
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Territori

ILLES BALEARS

Les Illes Balears,
a tota vela!
La Plataforma per la Llengua Illes Balears ha arribat a bon port,
i mai més ben dit. D’ençà que la delegació va desplegar veles, fa
poc més de dos anys, la feina i l’empenta de socis i voluntaris per
normalitzar la llengua catalana a l’arxipèlag no han aturat.
L’activitat s’encetà el juliol del 2018 amb la feina d’una desena de
voluntaris mallorquins, i a hores d’ara ja comptam amb un grup
organitzat a cada illa. Després que la delegació de Mallorca es
consolidàs ben bé a la tardor del 2018, el nucli actiu de Menorca
començà a treballar amb els objectius prioritaris de fomentar el
català entre el jovent i poder disposar d’un mitjà de comunicació
escrit en català a l’illa.
Les Pitiüses
no han quedat
enrere. El 7 de
juliol d’enguany
es va signar
un conveni
amb l’Obra
Cultural Balear
de Formentera
perquè l’entitat
formenterera
esdevingués la
representació
territorial de la
Plataforma per
la Llengua a la
pitiüsa menor.
A banda d’això, aquest mateix estiu un grup de joves eivissencs
s’han organitzat per constituir la delegació de la Plataforma per la
Llengua Eivissa, la qual ja té previstes una sèrie d’accions i activitats
per començar la tasca de normalització del català al territori.
La feina i les ganes de treballar per la llengua
a les Illes Balears continuen més vives que mai!
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L’ALGUER

Irene Coghene
Activista cultural
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

La Consulta
cívica de l’Alguer
Del juny del 2018 fins a l’octubre del 2020, la
Plataforma per la Llengua és estada al cap de la
Consulta cívica de les Polítiques lingüístiques
del català de l’Alguer, amb 10 associacions que
treballen en ciutat. Jo mateixa, la delegada
de la territorial, he assumit la presidència de
l’Assemblea amb el suport d’un Comitat Directiu
format dels representants de 4 associacions més.
En l’àmbit de les sues funcions d’òrgan consultiu,
la Consulta ha depositat a l’Administració
municipal diverses propostes, com la intestació
bilingüe dels actes institucionals, amb la indicació
dels assessorats, i que un logo estàndard bilingüe
pugui ésser posat a disposició de qui obté lo
patrocini del municipi.
En matèria de comerç, ha propost la producció
d’espil·les i adhesius per encoratjar a parlar
l’alguerés en cada moment de la vida quotidiana.
Tantes altres propostes en diversos àmbits de
treball, com la toponomàstica, promoció cultural,
econòmica i turística, són estades fetes als
candidats a síndic primer de les votacions.
Continuarem lo nostro treball en Assemblea, per
contribuir a la normalització de la llengua.

VOLUNTARIAT
El Voluntariat
en temps
de pandèmia
Els voluntaris d’una entitat són gent activa,
amb ganes de treballar plegats per alguna
causa, i la causa dels voluntaris de la
Plataforma per la Llengua és l’estima per
la llengua catalana. Perquè els catalans,
com va dir aquell, “fan coses”. Els voluntaris

assumeixen un compromís amb la societat
i quan les circumstàncies els impedeixen de
moure’s lliurement, poden desconcertarse, com ens ha passat amb la covid-19. No
podíem aturar projectes, comissions, serveis
i territorials. La llengua del país no s’ho pot
permetre. Calia adaptar-se a la situació, i en
alguns casos, reinventar-se. I així ho hem fet.
La tecnologia ens ha salvat perquè ens ha
permès continuar treballant. Les xarxes
socials han estat més actives que mai.
Els grups de WhatsApp han funcionat de

ple i ens hem fet més presents a Twitter,
les trobades de les parelles lingüístiques
s’han fet virtuals i les reunions han acollit la
participació de voluntaris de tot el territori,
modalitat de feina que ja no se n’anirà. I
és d’aquesta manera que ara voluntaris,
socis i simpatitzants treballem virtualment
i continuarem fent-ho, per més ganes que
tinguem de tornar a la normalitat de les
trobades personals, que són insubstituïbles.
Conxita Güell, voluntària de la Plataforma
per la Llengua al Barcelonès.
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Entitat

L’informe EuroMedi

Llenguaferits

La Fundació Vincle publica una anàlisi de les potencialitats de l’Euroregió
Mediterrània i de les limitacions que li són imposades. L’estudi evidencia que els
territoris de parla catalana són una realitat econòmica sòlida del sud d’Europa
que té un gran potencial però que compta amb impediments importants per a
poder-se desplegar. Es pot trobar en paper en diferents llibreries.
També te’n pots descarregar la versió resumida a:
www.fundaciovincle.com

La directora de la Plataforma per la Llengua,
Neus Mestres, és una de les entrevistades de
Llenguaferits, un projecte de David Vila i Ros i
CATALUNYA
Jessica
Neuquelman amb què es vol difondre
el patrimoni lingüístic i la sensibilitat envers
el català a partir de clips audiovisuals a les
xarxes socials.

DE CATALUNYA CAP A LA RESTA:

16.570 MM (2014)

8,4% PIB
3a COMUNITAT

3a comunitat
que més aporta
per persona al
sistema de
finançament
autonòmic

10a comunitat
en recursos
rebuts per
habitant
(un 1,7% per
sota de la
mitjana).

11a comunitat en
despesa sanitària
per habitant
(un 0,9% per
sota de la
mitjana).

13a comunitat en
despesa pública
en educació
per alumne
(un 3,2% per
sota de la
mitjana).

9a comunitat
en recursos
rebuts per
habitant
(un 1,1% per
sota de la
mitjana).

15a comunitat en
despesa sanitària
per habitant
(un 3,9% per
sota de la
mitjana).

8a comunitat en
despesa pública
en educació
per alumne.

15a comunitat
en recursos
rebuts per
habitant
(un 7,6% per
sota de la
mitjana).

12a comunitat en
despesa sanitària
per habitant
(un 1,7% per
sota de la
mitjana).

12a comunitat en
despesa pública
en educació
per alumne
(un 1,23% per
sota de la
mitjana).

ILLES BALEARS

DE BALEARS CAP A LA RESTA:

3.012 MM (2010)

11,5% PIB

2a comunitat
que més aporta
per persona al
sistema de
finançament
autonòmic.

2a COMUNITAT

DE VALÈNCIA CAP A LA RESTA:

VALÈNCIA

2.047 MM (2010)

5-6% PIB
9a COMUNITAT

9a comunitat
que més aporta
per persona al
sistema de
finançament
autonòmic.

Les entitats juvenils, amb el català
La Plataforma per la Llengua ha donat suport a l’”Acord juvenil per la llengua”, un manifest segellat per organitzacions
DESPESA EN PROTECCIÓ SOCIAL
DESPESA SANITÀRIA
DESPESA PÚBLICA EN
APORTACIONS PER PERSONA AL SISTEMA
PER HABITANT DE
MÉSel
DE 65
ANYS.
PER HABITANT.territoris de parla catalana.
EDUCACIÓ PER ALUMNE.
FINANÇAMENT AUTONÒMIC.
polítiques juvenils,DEsindicats
d’estudiants i associacions
culturals dels diferents
En
text,
les diferents entitats es comprometen a treballar per la llengua com a eix vertebrador i de cohesió social.
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otografia o ent e u licà

PROPORCIÓ DE LA INVERSIÓ
PÚBLICA ESTATAL SOBRE EL PIB.

Recomanacions

La constància d’Albert Jané

Rosa de les Neus Marco-Palau
Filòloga, comunicòloga
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

El barrufet gramàtic (Editorial Base, 201) és un llibre d’homenatge a la trajectòria del
gramàtic i lingüista Albert Jané (Barcelona, 1930), qui durant 20 anys va ser director
de la revista Cavall Fort i va popularitzar els barrufets en la nostra llengua. Aquest
és un volum coordinat pel filòleg Jordi Manent en el qual s’inclouen col·laboracions
reflexives i records de trenta noms destacats de la cultura catalana i persones amb les
quals ha treballat estretament: de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans
a l’associació revista Llengua Nacional, passant pel Consell Superior del Termcat.
Per la seva fidelitat a la llengua catalana, l’any 2017, el jurat dels
Premis Martí Gasull i Roig va distingir-lo amb el Premi
Especial del Jurat.

e exions i
records de llengua
A La meva llengua, la meva vida (Voliana edicions, 2020), l’escriptora Teresa
Costa-Gramunt (Barcelona, 1951) ens convida a endinsar-nos en tot un seguit
de reflexions i testimonis personals i familiars viscuts sobre la llengua catalana.
Així, en aquest assaig, l’autora ens parla de l’escriptura i la traducció, ens recorda
que cada llengua és un patrimoni únic i que malauradament avui en trobem
d’amenaçades, i ens fa evident la importància del factor biogràfic de cadascú
també pel que fa a la qüestió lingüística. La llengua, per a CostaGramunt, és també un compromís vital.

La responsabilitat individual
Carme Junyent (Masquefa, 1955) publica El futur del català depèn de tu (Edicions La
Campana, 2020), en el qual la professora de lingüística del Departament de Filologia
Catalana de la UB i directora del Grup d’Estudis de Llengües Amenaçades (GELA)
alerta dels perills que corre la llengua catalana.
El llibre, que ha comptat amb la col·laboració de la periodista Bel Zaballa, és
un clam a la consciència i la responsabilitat individual dels parlants amb el
futur del català. “Per salvar la llengua tots hem de canviar urgentment el nostre
comportament lingüístic. Els que la tenim com a primera llengua. I els que no, però
que la volem continuar sentint, o també parlant”, ens diu Carme Junyent.
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Xarxes socials

+ 96.100

seguidors

+ 60.400

seguidors

+ 28.600

seguidors

+ 3.000

seguidors

Redescobreix els establiments
que tens a la vora amb la #CatalApp.
La CatalApp és una aplicació per a mòbils que serveix
per a conèixer i valorar l’ús del català als establiments
comercials i de serveis d’arreu del domini lingüístic.
Per poder valorar un establiment o servei, l’usuari s’ha
de registrar a la CatalApp, i mitjançant unes emoticones
pot puntuar l’atenció oral, escrita i virtual, de l’1 al
5. L’aplicació fa la mitjana d’aquestes tres notes, i
en resulta la puntuació global d’aquell establiment.
L’usuari també pot afegir-hi comentaris addicionals per
a ampliar la seva valoració.
T’animes a promoure un consum responsable i
sostenible, posant l’accent en els aspectes lingüístics?
Entra a l’aplicació i digues-hi la teva!

+ 1.900

membres
Llistes de

MÚSICA

EN CATALÀ
Totes les nostres

PUBLICACIONS
DISPONIBLES
I tu, ja ens segueixes?
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Parelles lingüístiques a distància:
l’Apparella’t ho fa possible!
L'Apparella’t, l’aplicació per a trobar parella lingüística,
ha actualitzat els continguts i ja incorpora novetats, com
un comptador especial que permet fer el recompte de
les trobades de manera més àgil. Amb més de 14.500
descàrregues, l’aplicació és idònia per a conèixer gent que vol
aprendre o ensenyar català. Ja l’has provada? Amb el mòbil
pots conèixer gent que vol compartir moments per mitjà
del diàleg i la llengua. Descarrega’t l’aplicació i contribueix a
l’arrelament i la cohesió social!

Twitter és la xarxa social de la
immediatesa, molt utilitzada per periodistes
i polítics; és ideal per a incidir en l’opinió
pública i fer arribar les campanyes a favor
de la llengua arreu del món.

Instagram és on trobareu les millors
imatges de les campanyes i els actes de la
Plataforma per la Llengua arreu del territori.
Sovint amb un punt artístic, les fotografies
mostren allò que és i allò que fa l’ONG del
català. Quan podrem posar “m’agrada” en
català a Instagram?

Plataforma per la Llengua @llenguacat
15 de setembre

Toni Royo, membre de la Junta Executiva de la
@llenguacat, presenta al Menador de #Castelló
les seves memòries. “Pel meu país” aporta
informació poc divulgada sobre Joan Fuster,
Joan Francesc Mira, Miquel Peris i Segarra, Vicent
Pitarch o Matilde Salvador, entre ’altres.

plataformaperlallengua

Amparo Pons @ponscor - 31 d'octubre
at molt rofit s a #Memètika2020
Ha estat un plaer participar i conèixer tants
autors valencians de mems!

Plataforma per la Llengua País Valencià @Plataforma PV
Èxit de la trobada Memètica 2020 a València.
Els mems són cultura popular del nostre temps
Gràcies a @letnomuseu per participar-hi!

Aquest curs hem rebut ja el triple de queixes per discriminació
del català a les universitats que el curs passat. La majoria, per
la baixa oferta en català i l’incompliment dels plans docents, en
què es diu que una assignatura s’imparteix en català i després
es fa en castellà. Si s’han vulnerat els teus drets lingüístics,
denuncia-ho! www.plataforma-llengua.cat/queixes
19 d'octubre

plataformaperlallengua

Plataforma per la Llengua @llenguacat
24 d’octubre

il atalles s el amant tema e
u osoficial Què esperes per a escoltar-lo?
Gaudeix de la nova cançó del grup de #Calafell
a la nostra llista de #Spotify “Fes-te la Festa!” i
no paris de ballar!

El portal www.canvia.cat és la plataforma de peticions a favor
de la nostra llengua. Vols aconseguir un canvi a favor del
català? Dona suport a les campanyes actives! Hi trobes a faltar
cap petició? Proposa-la!
18 d'octubre
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Jocs de llengua
Si en el número anterior
vam endinsar-nos en les
comarques de la Franja,
avui et convidem a conèixer
més a fons les poblacions
Octavian Mocanu
d’aquest territori d’un ric
patrimoni cultural, paisatgístic i gastronòmic.
Quines poblacions deuen ser? Endevina-les!
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A cavall entre les
comarques lleidatanes,
les Terres de l’Ebre i
el nord de Castelló, les
comarques de la Ribargorça,
la Llitera, el Baix Cinca i el
Matarranya ens ofereixen una
realitat diversa que cal conèixer: la
Franja. Algunes de les ciutats i pobles de
la Franja ja les vam descobrir en el número
anterior de la revista. Així, a La Corbella, 35
(Estiu 2020) Octavian Mocanu ens va acompanyar
per Castigaleu, Sopeira, Areny de Noguera, Bonansa,
Viacamp, Estopanyà, Baells, Camporrells, Valdellou, el
Campell i Fraga. Quines són les poblacions de la Franja que
cal endevinar en aquesta ocasió?
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Com a soci o sòcia de la Plataforma per
la Llengua, l’ONG del català, col·labores a
promoure el català com a eina de cohesió
social i llengua comuna, i alhora pots gaudir
de descomptes i avantatges com aquests:

Gratuït

Subscripció gratuïta
al diari Ara

Tots els socis podeu gaudir de
2 mesos gratuïts per llegir el diari
en versió digital. Anticipeu-vos al
que serà el diari imprès de l’endemà
i accediu a la versió en línia, en què
trobareu continguts interessants
i col·laboradors reconeguts.

Descomptes

So
ci
sn
ou
s

Promocions

Descomptes

15% de descompte

en la subscripció anual.

Solució jeroglífics:
01. CALACEIT = CALA + CE + DIT
02. TORRENT DE CINCA =
TORRE + NT + DE + CINC + AS
AS
03. MAELLA = MA + ELLA
04. ARENYS DE LLEDÓ =
A(RE)NYS + DE + LLEU
LLEU + DO
05. FONDESPATLA = FONDES + PA
+ TE
TELA
06. FAIÓ = FA + IÓ
07. CRETES = CRES
CRESTES
08. LA SOROLLERA = LA + SOROLL
+ ERA
09. BESEIT = BES + E(S > I)T

2x1 als Cinemes Girona o
5,50 € l’entrada individual.

descompte
en el servei de
correcció i traducció
de la Plataforma
per la Llengua.

2x1

en la
Ruta Pompeu
Fabra per
Barcelona.

5% de
10% de descompte en la compra
per internet de les experiències
Fent País.
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Descomptes

10% de

10%

de
descompte
en la factura telefònica de mòbil
o paquets Adsl/Fibra amb mòbil
durant 12 mesos.

Subscripció gratuïta al diari Ara.
Teniu l’oportunitat de rebre
gratuïtament 20 vals de bescanvi
pel diari Ara en paper i l’accés
il·limitat a la versió digital durant
un mes.

descompte
a la llibreria
La Llar
del Llibre
de Sabadell.

5% de descompte
en llibres i

15% de descompte

de marxandatge en català
a la botiga virtual i física.

10%

en jocs
en català a la llibreria
Quart Creixent
de Palma.

Aquestes són algunes de les promocions que ja pots
haver gaudit durant els primers mesos de l’any:

Descomptes

10% de descompte

en tots els itineraris que organitzen.

10% de descompte en cinc

experiències enoturístiques diferents

5%

en la resta d’activitats a la
comarca del Bages.

20% de descompte en les
activitats de Tela Marinera.

Preus especials en l’oferta
cultural de la Fundació Carulla:

25% de descompte

al Museu de la Vida Rural de
l’Espluga de Francolí.

5% en les activitats

dels Amics dels Clàssics.

10%

de descompte en la compra
de Les homilies d’Organyà.

Consulta al nostre web quines promocions tens vigents:
www.plataforma-llengua.cat/col-labora/avantatges-socis/ i estigues
al cas de descomptes, sortejos, regals i acords nous de col·laboració!
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