37
La revista dels qui estimem la llengua catalana

Entrevista

Carlo Sechi

Estiu
2021

Editorial

2

Vivim en un moment de canvis profunds. El context de pandèmia que hem viscut aquest
darrer any ha sacsejat les dinàmiques de la societat, tal com l’enteníem fins ara. El procés
de digitalització també s’ha accelerat i, així, s’ha fet encara més evident la necessitat que
la llengua catalana també hi sigui plenament present. D’aquesta manera, en un context
d’emergència lingüística en què l’ús social de la llengua catalana és només del 32%, cal
que tot allò que puguem dur a terme des de les pantalles pugui ser també en la nostra
llengua.
Un exemple destacat el trobem en l’àmbit audiovisual. Per això, aquests mesos, l’ONG
del català posa molt d’èmfasi en la necessitat d’accelerar tot un seguit de mesures
que garanteixin que el conjunt de la població —i d’una manera específica els infants,
adolescents i joves— puguem viure plenament en català també quan gaudim dels
continguts de les plataformes audiovisuals i quan interactuem a les xarxes socials, on es
basteixen els nous referents generacionals.
D’aquí la importància d’iniciatives com les del Concurs Tísner de Creació de Jocs en
Català, la dels Valençubers pel que fa a la creació i difusió de continguts en valencià, i tot
el seguit de tallers que duem a terme en centres educatius, com els que organitzem a l’Eix
Besòs en el marc d’un Pla d’Actuació Lingüística Integral.
En aquest context, i tenint en compte els incompliments lingüístics que continuem rebent
de Madrid i París —i la timidesa de les polítiques dels governs autonòmics—, i que les
discriminacions lingüístiques no s’aturen, cal que l’Administració pública dels nostres
territoris hi tingui un paper fonamental. És per això que tornem a emplaçar els nostres
representants institucionals a dur a terme polítiques decidides que s’encaminin cap a la
normalització i la millora de l’ús social de la llengua catalana en els diferents àmbits.

Activem-nos!
En són un bon exemple els compromisos electorals que recentment presentàvem per a
les eleccions catalanes autonòmiques del 14 de febrer i els que hem proposat per a les
eleccions regionals d’aquest mes de juny a la Catalunya del Nord, o com els que abans
havíem plantejat al País Valencià i les Illes Balears. O també, les propostes als candidats a
rector de la Universitat de Barcelona o a la presidència del Barça.
Precisament, a l’entrevista central d’aquest número de La Corbella parlem amb l’exsíndic
de l’Alguer, Carlo Sechi, per saber quines haurien de ser les polítiques lingüístiques
alguereses i com els nexes interterritorials són clau per a la ciutat catalanoparlant de
Sardenya.
Aquests són moments d’incertesa, però també de possibilitats estratègiques noves.
Per això és necessari que tothom s’activi. Des del teixit associatiu, i malgrat el context
general, la Plataforma per la Llengua continua impulsant projectes innovadors que van
aconseguint obtenir resultats tangibles a favor de la llengua.
Que puguem dur a terme amb èxit tot el seguit de campanyes que tenim engegats és
gràcies, és clar, als nostres 24.000 socis i als nombrosos voluntaris que dediquen una part
del seu temps a treballar per fer del català la llengua comuna i de cohesió social.
Activem-nos!
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Volem
anysmés
d’incompliments
audiovisual en català!

El català és una llengua que es troba en estat
d’emergència lingüística a causa de la frenada en
la transmissió generacional i en la davallada de l’ús
habitual. En el jovent, la davallada és clarament
preocupant. Per situar-nos: una enquesta de la
Generalitat de Catalunya del 2018 concloïa que només
el 19,6% dels joves barcelonins tenen el català com a
llengua habitual, 10 punts menys que el 2013.
El sector audiovisual, àmbit estratègic per a la
normalització lingüística, es ressent d’una gran
deixadesa en les polítiques públiques dutes a terme
en els últims 10 anys, i una de les conseqüències més
greus és que el jovent viu en un entorn comunicatiu
i audiovisual altament descatalanitzat. La presència
del català és ínfima als mitjans de comunicació, a les
plataformes digitals, als videojocs, a la publicitat, a
bona part dels dispositius electrònics, als assistents
de veu i al cinema.

L’audiovisual, un compromís electoral
Unes setmanes abans de les eleccions al Parlament de Catalunya
del 14 de febrer, la Plataforma per la Llengua va demanar als partits
polítics que es comprometessin electoralment amb una llista de
mesures a favor del català.
Una trentena de propostes centrades en el consum, la sanitat,
l’educació, la justícia i la cultura, a més de la creació i l’execució d’un
pla de xoc contra la catalanofòbia, que varen ser respostes pels partits
la setmana prèvia al dia de les eleccions.
Entre aquestes mesures hi havia propostes com endegar
modificacions legals per assegurar que tots els estudis universitaris es
puguin cursar en català a totes les universitats del país i que almenys
el 70% de les hores d’aprenentatge a la primària i la secundària siguin
en català; garantir que els serveis públics de primera acollida siguin
realment en català; i establir un protocol intern en l’àmbit sanitari de
prevenció i actuació de les discriminacions lingüístiques. També s’hi
incloïa l’assumpció del Decàleg de mesures per al sector audiovisual
en català, que expliquem amb més detall en un altre punt d'aquesta
doble pàgina.
Tots els compromisos adoptats pels diferents partits polítics que es
van presentar a les eleccions del Principat apareixen publicats al web
lallenguanoestoca.cat
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L’exemple dels Premis Gaudí
Exemples com el fet que enguany només 6 de les pel·lícules que
s'han presentat a candidates dels Premis Gaudí han estat rodades
en català, o que la majoria de plataformes de vídeo sota demanda
no inclouen les versions en català de centenars de pel·lícules que
han estat traduïdes amb diners públics mostren l’abandonament
dels governs successius en una dècada que ha estat marcada
precisament per l’entrada en l’era de la digitalització.

Les dades del GESOP
Aquesta situació contrasta amb una demanda ciutadana
important per a la intervenció de la política catalana en la
problemàtica de l’audiovisual en català. Per exemple, segons una
enquesta del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP)
del mes de juny del 2020, “més de dos terços dels catalans (el
68,6%) creuen que els poders públics haurien de garantir la
presència de la llengua catalana a les plataformes de continguts
audiovisuals”.

Un Decàleg amb mesures urgents
El 21 de gener a la Filmoteca de Catalunya es va organitzar la
presentació del Decàleg de mesures per a l’audiovisual a Catalunya,
un document impulsat per la Plataforma per la Llengua, en
col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català i el Clúster
Audiovisual de Catalunya, amb l’adhesió d’algunes de les
associacions de professionals principals del sector com GAC, PAC,
PROA, AADPC i Catalunya Film Festivals.
Les entitats promotores advertien que l’audiovisual en català i
el sector professional “han estat durant deu anys absolutament
desatesos, amb un finançament públic sota mínims i sense
una política ferma per a l’adaptació de l’audiovisual en llengua
catalana a la nova era digital”. Així mateix, professionals
reconeguts del cinema i la televisió van posar la cara en una
sèrie de vídeos breus per reclamar el dret de fer la seva feina a
Catalunya i en català a partir de la campanya “Més audiovisual”.
La iniciativa compta amb el web mesaudiovisual.cat, en què
podeu trobar els materials vinculats a la campanya i des del qual
la gent i les entitats poden adherir-se al Decàleg. De moment
s’han recollit més de 19.000 signatures.
Així mateix, el 10 de febrer la Plataforma per la Llengua va
organitzar un debat amb representants de diverses formacions
polítiques en què els partits van explicar quines propostes
electorals tenen per al sector audiovisual català. La Plataforma per
la Llengua vetllarà perquè en els propers mesos el Govern executi
les mesures del Decàleg, amb les quals s’ha compromès.
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Els incompliments de Madrid
L’any 2018 Pedro Sánchez, del PSOE, va arribar al govern espanyol després d’una moció de
censura a l’executiu del Partit Popular. L’any 2020 Sánchez va conformar un govern de coalició
amb Unidas Podemos. Tot i que ambdues formacions s’han declarat en els darrers anys favorables
a la plurinacionalitat i el plurilingüisme, l’activitat legislativa a favor de la primacia del castellà no
s’ha aturat durant aquest període.
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La recerca legislativa que efectua la Plataforma per la Llengua mostra que el 2020 les institucions
espanyoles van aprovar fins a 61 normes que imposen restriccions lingüístiques en els territoris
catalanoparlants, 72 més que afecten la Unió Europea, i 2 més les Nacions Unides. Cal tenir
present que les normes de la Unió Europea només afavoreixen el castellà perquè el català no és
una llengua oficial ni de la Unió ni de cap estat membre, i que aquesta condició depèn en tots dos
casos de la voluntat de les institucions espanyoles. El problema és el mateix en les organitzacions
internacionals que elaboren normes amb prescripcions lingüístiques.
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Les pàgines web
de l’Estat no milloren
Tot i els canvis en l’executiu espanyol, la situació del català en les pàgines web estatals
no ha millorat entre el 2017 i el 2020. L’any 2017, una anàlisi de 254 pàgines oficials de
l’Administració de l’Estat efectuada per la Plataforma per la Llengua va mostrar que
només el 35,4% tenien alguna cosa traduïda al català.
L’any 2020, una anàlisi de 389 pàgines va mostrar que només el 30,6% tenien alguna
informació en català. En totes dues anàlisis la proporció de les pàgines que eren
plenament operatives en català era ínfima: el 2017 ho eren l’1,6% i el 2020, l’1,0%.
El 2017, el 19,7% de les pàgines oficials de l’Estat presentaven una versió en català
de caràcter residual, amb només alguns menús i informacions estàtiques en aquesta
llengua, mentre que el 2020 la proporció era del 17,5%. El 2017, el 14,2% de les pàgines
tenien versions parcialment disponibles en català, i el 2020 en tenien el 12,1%.

Presència del català en les pàgines web oficials de l’Estat
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Podeu consultar l’informe complet a: https://ja.cat/dWdEz
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Continuen les
discriminacions
lingüístiques
L’any 2020 l’Administració General de l’Estat espanyol
va continuar essent la causant de la majoria de
discriminacions lingüístiques que es van registrar en el
sector públic contra els catalanoparlants.
Dels 53 casos tractats per la Plataforma per la Llengua,
31 van passar en l’àmbit de l’Administració central
espanyola (el 58,5%). La major part dels casos restants,
18 (el 34,0%), es van originar en les administracions
autonòmiques. Les administracions locals van tenirhi un paper molt més limitat, amb només 4 casos (el
7,5%).
Els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat van ser una
font de discriminacions lingüístiques especialment
profusa, amb 19 casos (35,8%); si s’hi afegeixen els
casos protagonitzats per les policies locals i la policia
autonòmica catalana, les discriminacions policials
s’enfilen fins als 26 casos, la meitat del total (49,1%).
El segon àmbit en importància va ser el de la Sanitat,
gestionat per les autonomies, amb 12 casos (22,6%).

Fotografies: Xuan Pandiella / Iniciativa pol Asturianu

I la pluralitat
lingüística, quan?
Les entitats promotores del manifest Pluralitat
lingüística: Llibertat, igualtat i democràcia (entre
les quals hi ha l’ONG del català) van impulsar una
Proposta no de Llei que diversos partits sobiranistes i
progressistes van presentar perquè l’Estat assumeixi la
realitat plurilingüe.
El Congrés aprovà 3 de 8 punts que insten el Govern a
impulsar reformes estatutàries per fer oficials llengües
pròpies en més territoris, així com permetre’n l’ús
administratiu entre administracions de territoris
amb llengua pròpia coincident i la recepció lliure dels
mitjans de comunicació en aquestes llengües entre els
territoris que la parlen.
Els 3 punts aprovats són els que recauen especialment
en l’esforç de les administracions autonòmiques (amb
el compromís de no boicotar-se), atès que el PSOE va
rebutjar les mesures més importants, que impliquen
canvis en la capacitació lingüística dels treballadors
públics o l’atenció virtual plena en català.
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Neus Mestres
Directora
de la Plataforma per la Llengua

El PSOE vota No al plurilingüisme
És un fet inqüestionable que Espanya és un estat
socialment plurilingüe. A banda de la llengua
castellana, hi ha sis llengües pròpies arrelades
a uns territoris on viu el 45% dels habitants
de l’Estat. Aquesta realitat indiscutiblement
diversa no es veu reflectida, ni de bon tros, en
un marc legal que és discriminatori, perquè
fa del castellà la llengua reina, la que té uns
privilegis que la resta no té dret a gaudir.
Amb l’objectiu de tancar aquesta desigualtat
històrica, nou entitats que defensen la llengua
pròpia del seu territori, entre les quals hi ha
la Plataforma per la Llengua, el 9 de març
van presentar al Congrés dels Diputats una
proposició no de llei a favor del plurilingüisme.
Les vuit mesures proposaven canvis per garantir
legalment la igualtat lingüística i, per tant,
posar fi a la discriminació atàvica i persistent
que implica la imposició del castellà.
La proposició no de llei va arribar al
Congrés amb el suport exprés dels escons
independentistes i sobiranistes, com també
d’Unides Podem. En total hi donaven suport
deu partits, però per aprovar-la calien els vots
del PSOE. La formació que encapçala el suposat
govern més progressista de la història d’Espanya
només va acceptar, de mala gana, tres dels vuit
punts proposats. Aquests tres compromisos
queden completament desnaturalitzats sense
la resta. De fet, que els socialistes votessin
en contra de totes les mesures estructurals ja
representa un trencament dels tres punts als
quals van comprometre’s, que eren de caràcter
més aviat intencional.
El PSOE ha rebutjat, per exemple, impulsar
els canvis legals necessaris perquè tots els
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funcionaris dels territoris amb llengua pròpia
diferent del castellà passin a tenir el deure de
conèixer-la. Així, els treballadors de l’Agència
Tributària, els jutges o la policia espanyola
podran continuar no sabent la llengua de
moltes de les persones a les quals serveixen.
Els socialistes també van votar en contra
de l’ús generalitzat d’aquestes llengües a les
pàgines web de l’Estat, com també del seu
reconeixement internacional.
El PSOE fins i tot ha rebutjat allò que reclamava
quan era a l’oposició. El 2017, abans d’arribar
al poder, els socialistes van presentar una
proposició de llei per al “reconeixement i empara
de la pluralitat lingüística d’Espanya”, amb la
qual proposaven, per exemple, que els ciutadans
poguessin comunicar-se en totes les llengües
oficials amb tots els organismes de l’Estat, encara
que tinguin la seu a Madrid. Un cop al poder, el
PSOE no va tirar endavant la seva proposta de
llei i ara no ha volgut donar suport a allò que
reclamava a l’executiu de Rajoy.
La conclusió és clara. Després de la votació al
Congrés, es pot afirmar que el PSOE no té una
intenció real de caminar cap al reconeixement
efectiu de la pluralitat lingüística de l’Estat.
Així, per bé que és possible que gràcies a la
tasca de la Plataforma per la Llengua i les
diverses entitats s’aconsegueixin algunes
millores en àmbits sectorials, les bases
uniformitzadores de l’Estat espanyol continuen
sent les mateixes, a diferència del que passa
a les democràcies més avançades. Estats com
Bèlgica, el Canadà o Suïssa presten una atenció
especialment plurilingüe quan ho fan les
institucions que abasten tot el territori. En cap
cas no imposen la llengua majoritària i, de fet,

la situació discriminatòria d’una comunitat lingüística de la mida de la catalana és
insòlita en el context europeu.
A la Plataforma per la Llengua considerem que els resultats de la iniciativa, si bé
poden ser el pretext per iniciar més peticions a les administracions autonòmiques
(com les de l’Aragó) i estatals, no ens acosten a l’objectiu de la igualtat lingüística
perquè els punts que obligaven el govern espanyol a fer més canvis han estat
rebutjats. Celebrem, això sí, la feina conjunta feta amb la resta d’entitats, tant del
domini lingüístic català com del basc, gallec, asturià i aragonès. Aquest cop no ens
n’hem sortit, però continuarem treballant des dels diversos fronts per revertir la
situació de la llengua catalana, garantir els drets lingüístics i aconseguir que puguem
viure plenament en català! Probablement haurem de jugar-nos-la més. En el pròxim
intent, hauríem d’arribar al Congrés amb una Llei de Llengües sota el braç. Fem-ho!
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Les llengües del pati

La salut d’una llengua depèn en gran mesura del
coneixement que en té la població. A Catalunya, al País
Valencià i a les Illes Balears, els sistemes educatius
garanteixen —com a mínim teòricament— aquest
coneixement. Als altres territoris del domini lingüístic
darrerament s’han anat fent petits avenços en aquest
sentit, però la situació no és ni de bon tros òptima.
Tanmateix, amb el coneixement no n’hi ha prou. Cal
que el sistema educatiu promocioni també l’ús de la
llengua. Que els infants, els adolescents i els joves que
la saben, la facin servir. Les dades, en aquest sentit, són
molt preocupants.
Per aquesta raó, a la Plataforma per la Llengua tenim
diversos projectes engegats arreu del territori per tal
d’oferir eines que possibilitin una millora en l’ús social
del català entre les franges d’edat més joves:
A Catalunya, els Plans d’Actuació Lingüística Integral
al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona, a Sabadell
Sud i a l’Eix Besòs (en barris de Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona) promouen
que el català esdevingui una eina de cohesió social
en zones de molta diversitat sociolingüística com a
conseqüència dels profunds canvis demogràfics que
han experimentat.
Al País Valencià donem suport ple a l’espai digital dels
creadors valencians tot difonent els continguts dels
youtubers en valencià, els valençúbers, tan importants
per fer atractiva la llengua als adolescents i normalitzar
la nostra llengua a les xarxes socials.
A les Illes Balears hem iniciat una campanya amb
agents de la comunitat educativa, principalment
sindicats, per conscienciar la ciutadania de la
importància de promoure la llengua en aquest àmbit,
de la qual ha sorgit el Moviment per una Escola en
Català.
També fem incidència en aquells territoris on la llengua
catalana té més dificultats per fer-se habitual en
l’àmbit juvenil: a la Catalunya del Nord hem fet pressió
per crear una llei, acabada d’aprovar, que garanteixi el
dret d’immersió en català, i a l’Alguer tenim en marxa
la campanya “Volem l’escola en alguerés”, perquè tots
els minyons algueresos puguin estudiar en la nostra
llengua.
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del pati

Fotografia: Juan Miguel Morales
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Escoles d’Andorra,
Catalunya del Nord
i la Franja, al Concurs
Tísner
100 aules d’arreu del domini lingüístic
han participat aquest curs al Concurs
Tísner de Creació de Jocs de Català, que té
per objectiu que el professorat, l’alumnat i
les famílies descobreixin la faceta lúdica
i creativa de la llengua.
Enguany, com a novetats, el jurat —format
per Màrius Serra, Oriol Comas, Joaquim
Dorca, Salvador Alsius, Laia Maurí i Diego
Sola— ha pogut valorar la creativitat
dels jocs a partir de vídeos explicatius
que han elaborat les escoles mateixes,
tot potenciant alhora l’expressió oral en
llengua catalana i l’ús de les eines digitals.

Motivació escolar
El lliurament dels trofeus —elaborats per
Joan Mundó— va tenir lloc el diumenge
30 de maig a Sabadell, en un acte
presentat pel Mag Lari i que va comptar
amb les actuacions musicals dels Buhos,
la cantant Suu i el grup Souldiers, de
l’escola musical de dansa del Sabadell
Espai Soul Center.
El projecte guanyador de l’edició
d’enguany va ser “El joc de les frases
desfetes”, presentat per l’Escola Lluçanès,
de Prats de Lluçanès. L’Espai Obert la
Serra, de Sant Pere de Riber, va guanyar el
segon premi, i l’Escola Sant Esteve, de Sant
Mateu de Bages, el tercer.
El jurat també va atorgar sis accèssits a
projectes presentats per centres educatius
de Castelló de la Plana, el Soler, Barcelona,
Sils, Fondarella i Granollers.
Per primera vegada en la història del
concurs, l’acte es va retransmetre pel canal
de Youtube de la Plataforma per la Llengua
i va ser seguit per 150 alumnes d’arreu del
domini lingüístic.
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Fotografies: Juan Miguel Morales

Els patis de Valls
El 2019 la Plataforma per la Llengua va treure a la llum
l’Estudi sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de
zones urbanes de Catalunya, en què es palesava una
situació de l’ús del català força precària entre el jovent,
atès que es baixava del 35% de converses en aquesta
llengua a la primària al 14,6% a la secundària, unes
dades esfereïdores. Darrerament hem fet un altre estudi
d’observació als patis dels tres instituts públics de Valls,
arran de la petició de l’ajuntament d’aquesta ciutat.
La hipòtesi de partida ha estat que el català anava de
reculada a la capital de l’Alt Camp, que es caracteritza
per ser més aviat catalanoparlant, tal com ens diuen
les dades del cens lingüístic i els resultats d’una
enquesta que es va fer arribar a l’alumnat. Partint
d’aquesta situació, en principi favorable al català, les
dades d’ús d’aquesta llengua als patis dels instituts
de Valls no deixen de ser sorprenents. Només el 40%
de les converses als patis vallencs són en català. Per
revertir aquesta situació, l’Ajuntament de Valls
i la Plataforma per la Llengua han ideat un pla d’acció
dirigit als joves.

Videoclips juvenils!
A més del vessant educatiu, acadèmic i escolar, és
important que els adolescents i joves sàpiguen també
que el català és una llengua de lleure i diversió amb
què es pot jugar i cantar. Per això la Plataforma per la
Llengua fa anys que desenvolupa en escoles i instituts
una tasca de dinamització lingüística a partir de la
música urbana. En tenim els darrers exemples en el
marc del Pla d’Actuació Lingüística Integral de Ciutat
Meridiana que, a través del cantant Nel·lo C, porta la
música urbana en català al centres educatius.
Així, ja hi ha a les xarxes socials dos videoclips que
han estat ideats durant aquest curs per l’alumnat de
l’Escola Mestra Morera i l’Institut Flos i Calcat, dels
barris de Porta i Ciutat Meridiana de Barcelona. Les
cançons “Ben amunt” i “Feliç”, que tracten de la força
veïnal, la lluita contra les injustícies i la importància
d’aspectes socials com la convivència i la humilitat,
són les dues primeres lletres elaborades en plena
pandèmia, perquè durant el confinament ni les escoles
ni la Plataforma per la Llengua han deixat de treballar
en el desenvolupament dels tallers.
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Internacional

Europa i la pluralitat lingüística
Els incompliments de la CELRoM
Enguany, el Comitè d’Experts de la Carta europea de les llengües
regionals o minoritàries alerta Espanya pels incompliments
reiterats. Entre altres punts, critica que conèixer la llengua pròpia
d’un territori no sigui un requisit obligatori en l’accés a les feines
a l’Administració estatal, sinó tan sols un mèrit (sovint inferior al
del coneixement de llengües estrangeres, que hi puntuen més), o
la implantació deficient de llengües com el català en els webs de
l’Estat. A més, torna a recomanar de modificar la Llei Orgànica
del Poder Judicial per assegurar l’ús del català en els procediments
judicials si ho demana una de les parts.

El Comitè sosté així mateix que la situació pandèmica actual no
pot ser excusa per infringir la Carta, ans al contrari.

Finalment, critica que la Generalitat Valenciana continuï amb la
implantació de la llei de plurilingüisme educatiu tot i que l’informe
anterior del Comitè la va considerar contrària a la Carta perquè
impedeix que el valencià sigui la llengua vehicular en l’educació.

Milers de signatures a Europa
A inicis d’any ens fèiem ressò de la iniciativa legislativa popular
europea National Regions de suport a les minories nacionals i a
llur cultura. L’acció de la Plataforma per la Llengua va ser la clau
de volta per a aconseguir el nombre de signatures necessàries a l’Estat espanyol i
així assolir el nombre mínim necessari de set estats perquè la Comissió Europea
l’accepti a tràmit.
Aquesta iniciativa vol permetre que les minories nacionals que tenen competències
administratives limitades —com la Franja, la Catalunya del Nord, l’Alguer o el
Carxe— puguin accedir als fons europeus directament i no hagin de dependre de
les subvencions o les decisions de llurs estats.
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Del Parlament Balear
al Consell Europeu
A finals del mes de març, una
proposició no de llei aprovada
pel Parlament balear instava el
Govern central a possibilitar
que el català sigui oficial a les
institucions europees, i demanava
d’iniciar el procediment per
sol·licitar al Consell Europeu
l’oficialitat plena del català a la
Unió Europea.
Fotografia: European Union

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

La Resolució Reding fa 30 anys
El desembre de 1990, el Parlament Europeu va aprovar una resolució sobre la situació de la llengua
catalana, que apostava per reforçar la comunicació en català de les institucions europees cap als
ciutadans, ja que considerava que el missatge europeu s’entén millor si es fa en la seva llengua. És per
això que l’oficina de les institucions europees a Barcelona utilitza el català des del primer dia, tot i
no ser llengua oficial de la Unió Europea. Tot i així, encara hi ha aspectes de la resolució que no es
compleixen del tot.
La coneguda com a “resolució Reding” porta el nom de l’eurodiputada ponent, la luxemburguesa
Viviane Reding, que posteriorment va ser comissària europea i que coneix bé la realitat catalana;
fins i tot va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
La resolució, aprovada per unanimitat al Parlament Europeu, demostra que tenim complicitats fora
de l’Estat espanyol, des de fa temps, i que la UE és pragmàtica i capaç d’adaptar-se a la realitat de cada
nació europea. També ens confirma que l’actual UE permet fer passos endavant en el reconeixement
del català; cal conèixer-los i saber-los aprofitar, mentre caminem cap a l’oficialitat plena.
Gràcies, comissària Viviane Reding, per la vostra sensibilitat amb el català! Passats 30 anys, ens
cal una nova comissària europea que lideri fer el següent pas pel reconeixement de la llengua, i
construir així una Unió Europea realment multilingüe i en català. Ja seria hora!
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Entrevista Carlo Sechi

“L’Alguer és la
presència que
fa més grans los
països de llengua
catalana”

22

ENTREVISTA

Carlo Sechi

Activista cultural i esportiu, polític alguerés
per Irene Coghene i Francesc Marco-Palau

Fotògraf: Francesco Ballone
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Com és que l’Alguer continua sent tan desconeguda per a
la resta del domini lingüístic? Els governs de Catalunya,
del País Valencià i de les Illes Balears estan interessats a
connectar amb l’Alguer?
Respecte en allò que és el coneixement de l’Alguer en totes
les terres de llengua catalana hem de dir que hem superat
un moment crític, gràcies a la facilitat de viatge i als criteris
moderns de comunicació. Primer del retorn de la democràcia a
l’Estat espanyol, els reports eren limitats a nivell institucional
i restringits a l’associacionisme cultural. A partir dels anys ‘80,
s’enregistra una explosió d’iniciatives: la missa en alguerès (1980),
la fundació de l’Escola d’Alguerès P. Scanu (1982), que diventa la
segretaria territorial de les Festes Pompeu Fabra (1984), la visita
del president Pujol a l’Alguer, convidat pel municipi (1985) i la
fundació de l’Obra Cultural de l’Alguer (1985).
No dic que l’Alguer era de moda, però catalans, valencians,
mallorquins, rossellonesos es van esmerçar per tenir interès
de conèixer aquest món. De fet, l’Alguer representa Itàlia i la
mediterraneïtat ampliant els confins dels territoris de parla
catalana. L’Alguer, que és tan petita, tan perifèrica... però és la
presència que fa més gran els països de llengua catalana.
L’Alguer no fa part políticament dels Països Catalans, ja que
és part integrant de la nació sarda, però lingüísticament i
culturalment és part de la comunitat internacional catalana,
com és evident del reconeixement europeu amb la visita que la
Comissió Europea fa el 1996 per conèixer la comunitat sarda i
catalana de l’Alguer.

Carlo Sechi (l’Alguer, 1946). Professor de música
jubilat, és un dels activistes culturals històrics
de l’Alguer, ciutat de la qual és estat regidor
de cultura entre lo 1984 i lo 1987, i síndic entre
lo 1994 i lo 1998. Durant lo sou mandat ha
impulsat diverses iniciatives per contribuir a la
recuperació de la llengua catalana. Fundador
del moviment “Sardenya i Llibertat”, de l’Obra
Cultural de l’Alguer i del periòdic L’Alguer.
Lo 1996 ha rebut la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat de Catalunya.

Quina percepció creus que els algueresos tenen dels altres
territoris de parla catalana? Se senten part d’un marc
de referència més ampli? Pot ser una bona oportunitat
d’exportació de les empreses alguereses?
Crec que els algueresos entenen orgullosament que formen part
d’una comunitat, agermanats d’una llengua comuna. I hi ha una
posició positiva a comprendre’ns, a comprendre la diversitat.
Després de la fundació, l’Obra Cultural programa iniciatives per
fer conèixer l’Alguer a totes les comunitats calatanoparlants, a
través de conferències, debats, concerts, mostres, amb el títol
“L’Alguer a...”.
Dels principis dels anys ‘80,
l’Obra Cultural, cofundadora de
la Fundació Universitat Catalana
d’Estiu, assegura una important
presència algueresa a l’activitat
de la UCE.
Comercialment hi ha una
disparitat evident entre
l’Alguer i el món català, l’interès
és més de part de l’Alguer,
sobretot per l’oferta turística i
agroalimentària.
Del 1994 al 1998 vas ser
síndic (alcalde) de l’Alguer.
Quins van ser els principals
projectes del Municipi a
favor de la llengua que vas
portar a terme?
El primer pas va ser l’ús de la
llengua al Consell Municipal,
donant l’exemple i donant
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Llibres. Poesies i cançons d’Antonella
Salvietti, poetessa i històrica segretària
del Centre d’Estudis Algueresos.
Música. Alguer mia d’Antoni Dalerci;
cantants: Pino Piras, Maria del Mar
Bonet, Joan Manuel Serrat.

TEST

Personalitats històriques de l’Alguer.
Antoni Simon, Miquel Chessa, Antoni
Ballero.
Gastronomia. Cassola de peix, caponada
a l’algueresa i allada de polp, que ben
representen la nostra cuina local.
Vi. Torbat i l’Anghelu Ruju, un blanc i un
negre de raïms típics de la nostra zona.
Recomanacions turístiques. Punta del
Lliri i Mont Girat (Porto Ferro).

prestigi i dignitat a la pròpia llengua. Actes, comunicacions,
publicacions, cartells en la llengua del municipi van sostenir
amb convicció l’ús de la llengua en tots els nivells. Es van fer
cursos per a funcionaris del municipi, per a mestres i professors.
Es van intensificar els reports amb totes les terres de
llengua catalana, entre les coses més significatives, el diàleg
amb l’Institut d’Estudis Catalans, que signa un conveni de
col·laboració i recíproc reconeixement amb el Municipi de
l’Alguer (1997). Tantes les iniciatives literàries, musicals,
cinematogràfiques i esportives...
Vam signar un conveni amb la Universitat de les Illes Balears i
la Universitat de València; vam portar la Universitat de Sàsser a
la Xarxa Vives. Sobretot vam emprar la llengua dels algueresos,
elevant-la a llengua institucional.
Quines haurien de ser, avui, les mesures més urgents per
revitalitzar la llengua a l’Alguer?
És necessari un ús social de la llengua. Emprar-la en forma
escrita i oral. Reprendre l’ús de la nostra llengua en l’àmbit
públic i oficial. Portar la llengua a dins de l’escola, emprar-la
entre la gent, al carrer, al mercat, en qualsevol lloc... demostrant
que és una llengua viva.
Fonamental seria l’exemple institucional; regió i municipi
declaren que estan a favor de la llengua com demostra l’aprovació
de normes, però no fan cap acte en la nostra llengua. A l’assemblea

cívica de l’Alguer la meitat dels consellers són catalanoparlants,
però mai han fet un intervenció pública en aquesta llengua. El
polític alguerès Pino Giorico, a la XIII legislatura regional, i jo a
la XIV, vam intervenir en català en el curs del debat parlamentari,
registrant l’apreciament de l’assemblea.
Els canvis legislatius sards en matèria d’educació tindran
una conseqüència real pel que fa a l’ensenyament de
l’alguerès a l’escola? En el retard de l’aplicació, com veuries
l’obertura d’una escola parificada?
Dues lleis de tutela i valorització de la llengua sarda i catalana
de l’Alguer, més les normes d’actuació ens donen la il·lusió que
l’ensenyament de l’alguerès a l’escola sigui cosa feta. De veritat
encara avui no veiem cap acte concret, però tenim moltes
expectatives que això es faci. Seria un resultat extraordinari
i el ver i concret canvi de tendència. Segurament cal més
determinació de part de les institucions públiques i una
reivindicació més fort de part de les famílies.
L’obertura d’una escola parificada seria la demostració més
concreta que els algueresos volen l’alguerès a l’escola i seria una
forta espenta a les institucions.
Fa uns anys, la Plataforma per la Llengua va produir un
llibre-disc per acostar la llengua als minyons a través de les
cançons: Mans manetes. Com el valores?

25

Entrevista Carlo Sechi

L’agraïment de part dels minyons, de les famílies, del món de
l’escola i de l’ensenyament, testimonia el valor i la positivitat de
la iniciativa. Seria important proposar altres activitats similars
o també d’altre tipus, com per exemple projectes teatrals, que en
anys passats han demostrat d’ésser molt agraïts als minyons i als
estudiants i han deixat un senyal positiu de l’experiència feta.
De la Plataforma per la Llengua estem col·laborant també
amb el relleu generacional de l’associacionisme lingüístic
històric. Com lo valores?
Plataforma per la Llengua, des de les primeres iniciatives i
activitats, s’ha posat en forma de participació amb el món
associatiu alguerès, reseixint a crear un clima de cooperació,
sobretot respectant i donant suport a iniciatives històriques i
creant-ne de noves, obertes a la col·laboració de les altres entitats.
Recentment s’està preparant un nou periòdic, pel buit deixat
de l’històric L’Alguer, amb un disseny renovat i continguts
nous. Quin paper creus que hauria de tenir la nova revista?
Crec que el nou periòdic, del qual creiem vital l’existència per
valoritzar i difondre la nostra llengua, ha de renovar-se en el
llenguatge i en els continguts, però sense oblidar la tradició
d’allò que l’estampa periòdica en alguerès ha tingut sempre en
la nostra ciutat. Oltres al periòdic L’Alguer recordem Bastió dels
primers anys ‘80 i lndipendència del 1960 i del 1961.
En una entrevista publicada a La Corbella núm. 35 (estiu
2020), el president de les Corts Valencianes, Enric Morera,
ens parlava de la “possibilitat d’esperança” que ha trobat a
l’Alguer, gràcies al treball portat a terme de Carlo Sechi i
més gent. Com veus lo futur de la llengua a l’Alguer? Ets
optimista?
Optimista i lluitador. Naturalment l’optimisme augmenta si
tenim la sort de trobar l’encoratjament i lo respecte per allò
que fem de persones sensibles i intel·ligents com Enric Morera
i altres que al País Valencià, Catalunya, Catalunya del Nord,
les Illes Balears, la Franja de Ponent i Andorra valoren l’acció i
l’obra dels algueresos que treballen per fer créixer el sentiment
identitari col·lectiu de la comunitat catalana d’Itàlia.
Optimisme i esperança són encara vius perquè hi ha tanta gent
comuna que treballa per un futur millor.

Després de llegir l’entrevista a Carlo Sechi, podeu
endinsar-vos en la riquesa lingüística algueresa amb el
diccionari virtual de l’alguerès que trobareu a
www.algueres.net
Aquest estiu és també una bona oportunitat per
conèixer de primera mà la ciutat de l’Alguer.
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Exemples d'arrelament

Un Pla integral lingüístic per a l’Eix Besòs
Ciutats en transformació

La situació de la llengua catalana en municipis com Santa
Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs ha fet
que des de la Plataforma per la Llengua es programi un Pla
integral lingüístic per a l’Eix Besòs, que reverteixi la situació
actual i estimuli l’ús social del català.

En les tres ciutats analitzades s’ha constat la gran
transformació sociodemogràfica i migratòria de les darreres
dècades: en primer lloc, per part de la població procedent del
sud d’Espanya durant l’època franquista, que va marcar una
transformació històrica del territori, també des del punt de vista
sociolingüístic; i més recentment, per part de població arribada
de molts països diferents, sobretot extracomunitaris. Això ha fet
que avui, als municipis de l’Eix Besòs convisquin en un mateix
territori una gran varietat de parlants d’orígens diferents.

El Pla es desenvoluparà en diferents zones que presenten
moltes desigualtats socials i mancances, també en la
competència lingüística en llengua catalana, que és clau per
a crear oportunitats de millora social. Així doncs, el projecte
pretén millorar les condicions de vida de la població amb què
treballarem.

Franges d’edat
En el conjunt d'actuacions que l'ONG del català vol dur a terme
en l'Eix Besòs es volen tenir en compte les característiques
generacionals dels parlants d'aquests municipis i treballar
les diverses franges d'edat de manera específica. Amb aquest
objectiu es desenvolupen tot un seguit d’accions dirigides a
infants, joves i adults, amb la participació d’entitats, centres
educatius, equipaments i agents del territori.
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Guinardera
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Calvet

La Riera Alta
El Singuerlín
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El Llatí
Centre

El Riu
Nord

Pomar

Puigfred

En la franja d’edat dels infants es volen dur a terme
principalment tallers d’interculturalitat i diversitat
lingüística: s’organitzaran actuacions de rondallaires en
català i s’oferirà una ludoteca infantil amb jocs en català.
Aquestes activitats tenen com a objectiu potenciar el català
en el joc i la vida diària dels infants.

-

En la franja d’edat dels joves, es preparen tallers d’hàbits
saludables, rap, mems, xarxes socials, teatre, reforç
lingüístic, glosa i rumba. Aquestes accions busquen
apropar el català als joves a partir de les diferents activitats,
com la música i l’humor, i d’aquesta manera conscienciar
i reforçar l’ús de la llengua catalana entre aquest grup de
població.

-

En la franja d’edat dels adults es preparen xerrades
de sensibilització lingüística i tallers de català útil,
d’acompanyament lingüístic i de recerca de feina. També
s’oferiran tallers específics de sensibilització i gestió
lingüística per a docents, educadors, monitors de lleure
i entrenadors, per tal de normalitzar l’ús de la llengua
catalana entre els infants, adolescents i joves amb què
actuïn.
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Barris seleccionats
per al Pla d’Actuació
Lingüística Integral
de l’Eix Besòs

27

Entitat

Els Premis Martí
Gasull i Roig
reconeixen la revista
Sàpiens, Parlem
i la Companyia
de Teatre Micalet
El 19 d’abril de 2021, el teatre Poliorama
de Barcelona va ser escenari, un any més,
del lliurament dels Premis Martí Gasull i
Roig, que era el primer gran acte públic
d’enguany de l’ONG del català després dels
mesos de confinament.
La campanya “Més audiovisual en català”
va ser l’eix temàtic d’un acte presentat
per l’actriu Estel Solé que va comptar amb
la participació sorpresa dels populars
personatges del Club Súper 3 —la Noti,
la Nets, el Petri i el Tomàtic— i l’actuació
musical dels cantautors Cris Juanico
(Menorca) i Maria Jaume (Mallorca).
Sàpiens, la revista d’història més
llegida en català; Parlem, l’empresa de
telecomunicacions en la nostra llengua; i
la Companyia de Teatre Micalet, referència
de la vida teatral valenciana, van ser les
nominades d’aquesta vuitena edició dels
Premis, que la votació popular va atorgar a
la publicació periòdica Sàpiens.

PERIODISME COOPERATIU
PER LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
La Directa ofereix dos mesos gratuïts
de subscripció web + paper
per a les sòcies de Plataforma per la Llengua
Més 28
informació a promocions@plataforma-llengua.cat
*Promoció vàlida del 31/05 al 31/07

Josep Vallverdú, premi
especial del Jurat
La llarga trajectòria de l’escriptor
Josep Vallverdú (Lleida, 1923) ha estat
homenatjada amb el premi especial del
jurat de la vuitena edició dels Premis
Martí Gasull i Roig. En el lliurament del
guardó, que va tenir lloc a Balaguer,
se’n va destacar l’extensa creació
literària, especialment en l’àmbit de la
literatura infantil i juvenil, com el conegut
personatge Rovelló. Així mateix, es va
posar de relleu la valuosa contribució dels
autors lleidatans al conjunt de les lletres
catalanes.
Un guardó de Joaquim Capdevila
El guardó dels Premis Martí Gasull i Roig és
creat especialment pel prestigiós orfebre
i joier Joaquim Capdevila (Barcelona,
1944), dissenyador, entre d’altres, de la
Creu de Sant Jordi, la Medalla d’Or de
la Generalitat de Catalunya i els Premis
Nacionals de Cultura.

La llengua
i les eleccions
al Barça
En el marc de les eleccions a la presidència
del Futbol Club Barcelona, la Plataforma
per la Llengua va fer arribar als diferents
candidats una sèrie de mesures per
millorar l’ús de la llengua catalana al Barça.
Després de guanyar els comicis, el nou
president del Barça, Joan Laporta,
va anunciar a l’Assemblea de Socis
Compromissaris del 20 de juny que, com
havia demanat la Plataforma per la Llengua,
el perfil del canal de Twitter @FCBarcelona
serà en català. El català és llengua oficial del
Club, i aquest és un pas més a favor de la
normalització a les xarxes socials.

“El català és negoci”,
nova campanya
de la Fundació Vincle
El mes de juny passat la Fundació
Vincle, amb la col·laboració de la
Plataforma per la Llengua i el suport
de la Generalitat de Catalunya, va
fer pública la campanya “El català és
negoci”, que anima les empreses de
tot l’àmbit lingüístic de parla catalana
perquè apostin pel català.
De fet, tot i que ens en manquen
dades, hi ha moltes evidències
pràctiques que demostren que el català és
negoci, perquè cada cop hi ha més empreses de
sectors ben diferents que fan servir el català com
una llengua per adreçar-se als consumidors.
La campanya té tres elements de difusió: el web
elcatalaesnegoci.cat, que fusiona els anteriors
webs www.empresaencatala.cat i
www.comerçencatala.cat i n’amplia i actualitza
la informació; un tríptic informatiu que
es difondrà en suport paper i en format
digital gratuïtament, i un espot que difon la
campanya i que es pot veure al web i al canal
Youtube de la Fundació Vincle.

La primera assemblea telemàtica
de la Plataforma per la Llengua
L’Assemblea General Ordinària (AGO) de la Plataforma per la Llengua d’aquest
2021 ha estat la primera de la història de l’entitat que s’ha fet de manera
telemàtica. Per donar resposta al context actual, el 17 de març el Paranimf
de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona va acollir el punt de
connexió d’una AGO en què els associats a l’entitat van poder participar des
dels seus dispositius mòbils.
També per videoconferència
va adreçar-se al conjunt dels
socis de l’ONG del català
l’expresidenta del Parlament
de Catalunya i exmembre de
l’Executiva de la Plataforma per
la Llengua Carme Forcadell.

Fotografia: Jordi Alabern.

Institucions,
economistes i
opinadors
reben l’Informe
EuroMedi
La Fundació Vincle ha enviat 100 exemplars de
l’Informe EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de
l’Euroregió Mediterrània i de les limitacions que li són
imposades a representants institucionals, periodistes
i membres del món econòmic i empresarial dels
diversos territoris de parla catalana.
L’informe, escrit per l’economista Josep Reyner i editat
per la Fundació Vincle, analitza les potencialitats
i els impediments de l’economia i la societat
del conjunt del domini lingüístic. Podeu
consultar-ne una versió resumida a
fundaciovincle.com
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Compromisos electorals
Compromisos transversals

Compromisos
electorals
Àmbit de l’empresa
i el consum
A la Plataforma per la Llengua ens adrecem als partits polítics catalans perquè en
la nova legislatura facin efectius els compromisos que van assumir en matèria de
defensa i promoció
la llengua
catalana. Consulteu els compromisos acceptats per
Compromisos
transversals
Àmbit de
educatiu
cada formació política a lallenguanoestoca.cat.

Àmbit
Àmbit de
de l’empresa
la sanitat i el consum

Compromisos
transversals

1.

Creació d’una
Àmbit
educatiu
ÀmbitSecretaria
de la justícia i els drets lingüístics
Compromisos
de Política
Lingüística transversals

2. Un pla d’investigació, prevenció
i tractament de la catalanofòbia

Àmbit
de la sanitat
10. Protocol de prevenció
de les discriminacions lingüístiques
11. Capacitació lingüística plena
del personal sanitari

Àmbit
de
la
sanitat lingüística
Àmbit de
de l’empresa
l’acollida
Àmbit
i el consum

Àmbit
de
justícia
i elsi drets
lingüístics
Àmbit
de la
l’audiovisual
la cultura
Àmbit
de l’empresa
Àmbit
educatiu

i el consum

3. Fer efectiu el Codi català de consum
en matèria
lingüística
Àmbit
de l’acollida
lingüística
Peticions
a l’estat Espanyol

Àmbit de la sanitat

4. Empreses i institucions publiques:
política de compres, publicitat i comunicació
5. Codi de bones practiques en matèria
lingüística
Àmbit de l’audiovisual i la cultura

Àmbit de la justícia i els drets lingüístics

Àmbit de
la justícia i els
drets lingüístics
12. Pla de xoc a les facultats de Dret
13. Assegurar que els CICAC i els diferents
col·legis inclouen l’acreditació de capacitació
en llengua catalana —occitana a l’Aran—
en els requisits d’inscripció al Torn d’Ofici

6. Convenis amb les empreses

s

Peticions
l’estat Espanyol
Àmbit
de al’acollida
lingüística

Àmbit
educatiu
Àmbit
de l’audiovisual i la cultura
7. Modificació de la LUC
8. Modificació de la LEC
9. Pla nacional de llengua i jovent

Peticions a l’estat Espanyol
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Àmbit de l’acollida
lingüística
14. Actualització de la Llei d’acollida
a les persones immigrades a Catalunya
15. Garantia que la formació d’alfabetització
i els serveis de primera acollida seran
realment en català

ics

ics

Òscar Escuder
President
de la Plataforma per la Llengua

Àmbit de
la cultura
i l’audiovisual
16. Assumpció del Decàleg de mesures
per a l’audiovisual a Catalunya
17. Execució efectiva de la Declaració
de Palma del 2017
18. Requisits, quotes i discriminació positiva
del català i l’occità en els ajuts
i les subvencions culturals
19. Que els programes de la Generalitat de
foment de la lectura entre els infants i joves
incloguin un requisit lingüístic

Peticions
a l’Estat espanyol
20. Modificació i derogació del marc normatiu
discriminador amb el català
21. Promoure l’oficialitat del català a l’Estat
i la Unió Europea

Complir
els compromisos
Avui ens trobem en plena emergència lingüística
però encara som a temps de revertir aquesta
situació. Cal actuar de forma eficaç, desacomplexada
i decidida. És necessari canviar les mentalitats, les
actituds i els comportaments dels catalanoparlants
i exigir a les institucions i les administracions
públiques que implantin polítiques i mesures
efectives, de manera decidida i a curt termini.
La política lingüística dels governs català, valencià i
balear és molt feble i poc ambiciosa i ja fa anys que
en tots els territoris tenim signes d’alarma. Així, tant
a la Generalitat de Catalunya com a la Valenciana i
al Govern Balear els demanem, primer de tot, rigor,
reconeixement de la situació real i abandonar el
cofoisme. Clarament, no tot va molt bé, com sovint
se’ns vol fer creure.
En segon lloc, els demanem objectius ambiciosos a
curt, mitjà i llarg termini. I que posin les eines per
assolir-los. I que quedi clar que l’únic objectiu a llarg
termini que podem acceptar és la normalització
plena de la llengua en tots els àmbits i que els
catalanoparlants siguem ciutadans amb exactament
els mateixos drets que els parlants de qualsevol altra
llengua d’Europa.
Per això, la Plataforma per la Llengua va proposar
un conjunt de compromisos als partits polítics
que varen participar en les eleccions al Parlament
de Catalunya el passat mes de febrer. En primer
lloc, reclamem als que formen part del Govern que
compleixin de veritat allò a què es van comprometre.
Per exemple, la Generalitat de Catalunya no ha
desenvolupat dues lleis clau, aprovades al Parlament
el 2010: la Llei del cinema i la Llei del Codi de
consum.
Ens hem de tornar a activar lingüísticament, ens hi
hem de posar de debò.
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ESPARREGUERA
Celebrem el Dia Mundial de la
Poesia amb un recital poètic.

IGUALADA

PERPINYÀ

Presentem novetats editorials
en col·laboració amb l’Associació
Promotora de la Llengua Catalana
(APLEC).

Patrocinem la retransmissió
dels partits de rugbi en català
a Ràdio Arrels.

LLEIDA
Distribuïm tovalles individuals
lingüístiques als establiments
de restauració.

SABADELL
Engeguem un campanya de
comerç en català amb la difusió
de la Catalapp.

VALÈNCIA
Portem la campanya
“Reciprocitat ara” al Palau
de la Generalitat Valenciana.

CATARROJA
Organitzem actes
de sensibilització cultural sobre
falles i identitat valenciana.
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PEDREGUER

MUTXAMEL

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

Defensem el nom de l’avinguda
Enric Valor, dedicada al gramàtic
valencià.

AMETLLA DEL VALLÈS

BARCELONA

Lliurem material informatiu
a l’Associació de Nova Ciutadania
de l’Ametlla del Vallès com a eina de
cohesió social i benvinguda del poble.

Suport als comerciants de Nou Barris
per a la implementació de la llengua
catalana als establiments.

BADALONA
Amb l’Associació de Veïns de Bufalà
organitzem un taller de xarxes
socials a l’Institut Pompeu Fabra.

SITGES
Repartim vocabularis bàsics per al
sector de les telecomunicacions.

LLOSETA
Oferim un taller d’alfabetització en català gratuït a Ca n’Hereu.

L’ALGUER

PALMA

Ampliem la distribució del llibre-disc
Mans manetes. L’Alguer: paraules,
cançons i veus de minyons.

Es crea el Moviment per l’Escola
en Català a les Illes.
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Continuem
creixent!
Els atacs continuats a la nostra llengua i el menysteniment dels parlants per
part dels diversos organismes estatals han portat molts socis i voluntaris d’arreu
del país a decidir de participar activament en les campanyes de l’ONG del català
des de les seves localitats i organitzar accions en favor de l’ús del català.
A la Plataforma per la Llengua, com a entitat de referència en la defensa de
la normalització de l’ús de la llengua catalana, hem tingut un creixement
exponencial.
Durant el 2020 es van activar delegacions territorials al Gironès, el Conflent,
Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, l’Horta i la Plana. I també van
mobilitzar-se delegacions locals a Lleida, Igualada, Tous, Vilanova del Camí,
Sitges i Vilanova i la Geltrú.
En aquesta mateixa línia, en el que portem del 2021 s’han confirmat nuclis
actius a l’Ametlla del Vallès i l’Hospitalet del Llobregat, i s’articulen grups de
voluntaris que volen fer activitats a Tarragona, Valls, Reus, Cunit, Montmeló,
Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall, Cornellà, Anglès, Vic, Ripoll, Premià de
Mar, Sant Feliu
de Guíxols, la
Ribera, la Safor i
la Marina.
És clar, doncs,
que la situació
actual de
la llengua
catalana és una
preocupació
important de la
població que
mobilitza la gent
per defensar-la,
per promoure
el català com a
llengua comuna i
de cohesió social.
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David Casellas
Filòleg
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

Mulla’t
pel català!
Els qui formem part de la comissió
lingüística de l’ADAC - Plataforma
per la Llengua Gironès estem sobretot
preocupats per l’actitud lingüística de
molts catalanoparlants habituals que
abandonen la llengua catalana
de seguida que tenen la més lleu sospita
—sense comprovar-ne la certesa— que un
interlocutor pot ser que no tingui el català
com a llengua habitual, en un gest de falsa
educació per afavorir la comunicació.
Aquest gest, fet sense comprovar si
l’interlocutor ens comprèn, és un senyal
inequívoc de submissió inconscient envers
la llengua dominant, fruit de molts anys
d’imposicions.
L’actitud lingüística de renúncia
inconscient de la nostra llengua ens porta
de dret a la desaparició com a comunitat
parlant. Per això cal urgentment una
campanya de conscienciació que reverteixi
aquesta situació i faci que el català torni
a recuperar el prestigi i l’ús social que li
pertoca. Encara hi som a temps!

ILLES BALEARS
Neix el Moviment per l’escola
en català a les Illes Balears!

Maó torna a ser Maó!
Després de vuit anys d’anomalia, el passat 25 de febrer l’Ajuntament
de Maó va votar favorablement a l’aprovació prèvia de la restitució
del nom genuí i propi de la ciutat, Maó, com a única forma oficial,
en lloc de la doble denominació Maó-Mahón fins ara vigent.
Des del primer moment, la Plataforma per la Llengua havia
rebutjat la castellanització del topònim i havia denunciat que la
intenció del PP era relegar el català a una llengua de segona i sense
protecció legal. La forma única i indivisible que imposava per força
el nom en castellà no tenia cap fonament històric i contradeia,
de fet, els criteris de la Universitat de les Illes Balears i de l’Institut
Menorquí d’Estudis.
En aquest context, la Plataforma per la Llengua feia anys que
mantenia contactes amb els representants públics de Maó,
Menorca i el Govern de les Illes Balears, a fi d’expressar la inquietud
i el malestar dels socis, voluntaris i ciutadans menorquins davant
aquest fet, i esperonar el consistori maonès a fer efectiva la
normalització del topònim.
Finalment, sembla que les gestions de l’ONG del català han
obtingut els fruits desitjats. Celebram la decisió de l’Ajuntament
de Maó de restituir el topònim genuí de la capital de Menorca i
confiam que el Consell Insular de Menorca n’executi el canvi de
forma definitiva!

La Plataforma per la Llengua Illes Balears, l’STEI-Intersindical,
l’Obra Cultural Balear de Formentera, l’Institut d’Estudis Eivissencs,
el Moviment Menorca Edu21, la Unió Obrera Balear Ensenyament
i l’Alternativa Sindicat Docent hem impulsat un espai transversal
de reivindicació de l’ús de la llengua en l’entorn educatiu davant
l’actual context de regressió que viu el català en les noves
generacions.
Aquesta iniciativa ha
nascut per llençar
un crit d’alerta
i interpel·lar els
diferents partits
polítics del Govern
i el conjunt de la
societat illenca
per fer els canvis
necessaris a fi de
revertir aquesta
tendència.

Entitat de referència
En el darrer mig any el gruix de voluntaris ha anat creixent
a cadascuna de les territorials de les Illes Balears. Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, consolidades i amb un gruix de
col·laboradors organitzats, a poc a poc han esdevengut entitats
referents al territori quant a la lluita per la plena normalització
de la llengua catalana. De manera progressiva i gràcies al
Pla Estratègic que ara fa un any va endegar la delegació,
preveim anar plantant la llavor als principals municipis
de cada illa per tal de teixir una xarxa local encara
més arrelada al territori.

Reunió amb el president del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears, un jutge compromès amb el català
La Justícia continua sent una de les més damnificades en l’ús de la llengua.
Sovint els advocats utilitzen el català però el jutge resol en castellà. En la
Justícia és on es fa més palès que el castellà és “la llengua del poder”. Tot i
així, el nou president del TSJIB, Carlos Gómez, amb qui ens vam reunir, ha
animat la ciutadania de les Illes a fer servir el català a la Justícia. A la trobada va
afirmar que s’ha de dignificar el català perquè no és al lloc que li pertoca i es va
comprometre a dur a terme actuacions en aquesta línia. Celebrem que un càrrec
tan rellevant mostri aquesta predisposició.
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Antoni Royo
Historiador
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

L’avinguda
Enric Valor
de Mutxamel
“El nostre valencià, el català de tots”.
Aquesta frase, segurament la més
divulgada del filòleg de Castalla
Enric Valor (1911-2000), li ha costat
l’“odi etern” dels sectors enemics de la
unitat de la llengua i la normalització,
justament per com n’és de clara i
expressiva. Segurament aquest odi
explica l’absurda proposta del Partit
Popular i Ciutadans de Mutxamel
(l’Alacantí), de retirar el seu nom
a l’avinguda Enric Valor, per a
substituir-lo ni més ni menys que pel
nom d’avinguda d’Espanya.
Però la veritat és que els ha eixit el
tret per la culata, perquè l’únic que
han aconseguit ha estat tornar a la
plena actualitat la figura immensa
d’Enric Valor, amb pronunciaments,
manifests i signatures de tota mena,
en una campanya en la qual des de la
Plataforma per la Llengua ens hem
involucrat des del primer moment.
Si volien amagar la seua memòria, han
aconseguit just el contrari!
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Gran creixement
al País Valencià
Si la vitalitat d’una organització es mesura per l’entrada contínua de membres
nous, al País Valencià estem d’enhorabona. Els darrers mesos han representat un
creixement en nombre de socis i voluntaris com mai havíem experimentat fins ara.
Així, tan sols el primer trimestre del 2021 hem fet més voluntaris que durant tot el
passat any 2020.
Aquest intens creixement s’ha vist reflectit en l’activació de territorials a la Plana
i l’Horta. A més, s’ha engegat activitat en comarques com la Ribera Alta, la Ribera
Baixa, la Marina Alta i la Marina Baixa, on properament es faran tota una sèrie
d’activitats, ara ja sí, a peu de carrer.

Per la cultura juvenil en valencià
Aquests darrers mesos la Plataforma per la Llengua ha organitzat 22 tallers de música
rap a centres de Primària i Secundària de 18 poblacions diferents del País Valencià:
des de Sant Miquel de les Salines (Baix Segura) fins a Castelló de la Plana (Plana Alta).
Als tallers, impartits per la cantant Tesa, els grups d’estudiants han pogut crear la
seua pròpia cançó de rap en la nostra llengua.
Igualment, la Plataforma per la Llengua ha organitzat al País Valencià 31 tallers
d’introducció al canal Valençubers (valençubers.com), una plataforma de vídeos
de Youtube en valencià que aplega 60 canals diferents. Als tallers han participat Sergi
Pau, coordinador de Valençubers; Alfons Pérez, “el Blüe @malparlat”, creador del
“Rap de la Paella”; i Simmer Valenciana, experta en videojocs. L’activitat ha estat
coordinada per Carles López Cerezuela i Adrià, de @valencianismes.
S’han organitzat tallers de valençubers a col·legis i instituts de 21 poblacions, en
concret a Alacant, Algemesí, Benicarló, Benidorm, Benifaió, Borriana, Castelló,
Costur, Dénia, Gandia, els Poblets, l’Alcora, l’Alcúdia de Crespins, Llíria, Mislata, Nules,
Sollana, Ontinyent, Tavernes de la Valldigna, Tormos i València.

L’ALGUER
Per una atenció
sanitària
en valencià
A la Plataforma per la Llengua
País Valencià treballem per una
atenció sanitària digna i
en valencià, i exigim l’aplicació
de la competència lingüística
en valencià al funcionariat de totes
les conselleries, també la de Sanitat.
En un moment en què la Plataforma
per la Llengua rep més queixes
que mai de persones que han estat
discriminades a la sanitat pública, i
després que la consellera Bravo haja
anunciat que l’anomenat “requisit
lingüístic”, aprovat a la nova Llei de
la Funció Pública, de moment no
s’aplicarà a la Conselleria de Sanitat
a causa de la pandèmia, des de
l’entitat continuem endavant amb
la campanya Sanitat en valencià,
que vol aconseguir frenar
les discriminacions lingüístiques
a la sanitat pública.

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

Volem l’escola en alguerès!
Una de les claus per obrir les portes a l’ensenyament de i en alguerès és que les
mares i los pares lo demanin a l’hora d’inscriure los fills a l’escola. Les famílies
tenen en mans lo destí de la llengua? Pareix de sí, en base a les disposicions de
la llei estatal 482/1999 i de la regional 22/2018 i a les línees guia aprovades amb
la Del. de la Junta Regional G. R. núm. 44/35 de 4/9/2020.
La inscripció se fa al primer any de l’escola a través de la pàgina del Ministeri
de la Instrucció, Universitat i Recerca, mentres que no és necessària pels anys
següents. L’opció d’exercir lo dret de l’ensenyament en la llengua pròpia de
l’Alguer se pot exercir cada any, però la pàgina del MIUR no ne fa menció.
Amb la campanya Volem l’escola en alguerès havem renovat la pàgina
enalgueres.cat, que permit a les famílies de fer arribar la demana a l’Ofici
Escolàstic Regional de Sardenya i a l’escola on són inscrits los alumnes.
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CATALUNYA DEL NORD

Les retransmissions de rugbi

Fotografies: Ivan Delamare.

Per primera vegada a la història, els partits de rugbi dels Dracs Catalans
i de la USAP ja es poden seguir en català, gràcies a un conveni entre
Ràdio Arrels i la Plataforma per la Llengua. Des del partit entre la USAP
i el Biarritz —de rugbi a 15— i el dels Dracs Catalans i el Salford —rugbi
a 13—, que van tenir lloc aquest mes d’abril passat, Ràdio Arrels,

l’emissora més antiga de la Catalunya del Nord, ofereix en la nostra
llengua les retransmissió esportives dels partits que es juguen a casa,
i això és una fita històrica per a l’audiència radiofònica. A la Catalunya
del Nord, el rugbi representa un gran motor econòmic i també és un
element d'integració per als nouvinguts. El fet que ara es pugui seguir
en català permet que la llengua del país sigui en un lloc clau.
Podeu seguir les retransmissions a radioarrels.cat
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Enric Balaguer
Periodista
i membre de la Plataforma
per la Llengua Conflent

L’article 2 de la Constitució
francesa: la mare dels ous

La mutilació que ha patit l’anomenada “proposició de
llei Molac” pel Consell Constitucional francès demostra
que el català no té cabuda a l’actual constitució. El
passat 21 de maig, l’alt organisme francès va tombar els
articles substancials de la proposta de llei de protecció
i promoció de les llengües minoritzades que a principis
d’abril havia estat aprovada per una àmplia majoria
de l’Assemblea Nacional i del Senat. La llei, coneguda
pel cognom del seu impulsor, el diputat bretó Paul
Molac, hauria estat històrica per al català i la resta de
llengües pròpies del territori francès. Tots els nins i
nines de la Catalunya del Nord haurien tingut el dret a
la immersió lingüística en català en una escola del seu
municipi o d’un de proper, pública o privada.
No podrà ser. De moment. El Consell Constitucional,
compost per nou individus, ha sentenciat en contra de
les dues cambres que representen la sobirania nacional.
A més, el Consell ni tan sols comptava amb els diputats
reglamentàriament necessaris per avaluar la proposta
de llei! És així, atès que 4 dels 61 diputats que havien
demanat inicialment la validació constitucional van
considerar que s’havien precipitat i es van retractar de
portar la llei a l’alt organisme. El Consell va ignorar
la rectificació d’aquests diputats. El que es dona no
es torna, van venir a dir, apropiant-se d’aquestes
signatures per donar-se el permís de passar la tisora.
No solament han tombat l’educació immersiva. Molts
ciutadans de França continuaran sense poder tenir el
nom registrat correctament. Un dels articles invalidats
de la llei Molac donava la possibilitat d’inscriure al
registre civil noms de persones amb caràcters que no
existeixen en francès, com els accents de noms com
Martí i Núria. Tampoc no podrà ser.
Segons l’alt organisme, tant aquest article com el de
l’educació immersiva, que eren el motor transformador
de la llei, són incompatibles amb l’article 2 de la
constitució francesa. “La llengua de la República és
el francès”, dicta. Els catalans del sud podrien pensar
que aquest és un article antiquíssim però no, és del
1992. S’hi va introduir arran del Tractat de Maastricht
i no estava pensat per limitar els drets de les llengües
pròpies sinó per protegir el francès de l’expansió
internacional de l’anglès.

Aprofitar l’article 2 de la constitució per vetar la
propulsió d’aquestes llengües i fer-ho en contra de
les dues cambres representatives és menysprear els
representants del poble i un insult a la democràcia.
A més, aquesta agressivitat que ha tingut l’estat envers
la immersió en les llengües pròpies no l’ha tinguda
amb l’anglès, que sovint és la llengua vehicular a les
universitats públiques.
En el seu moment, la Plataforma per la Llengua i
el Casal del Conflent es van mobilitzar a favor de
l’aprovació de la llei Molac, enviant més d’un centenar
de cartes als diputats clau per a la votació, i en alguns
casos fent reunions amb membres dels seus equips.
Però el que ha quedat de la Llei Molac no dona per
garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants. El
camí que indica la decisió del Consell apareix claríssim.
L’única manera de propulsar el català a la Catalunya
del Nord i revertir la situació d’emergència lingüística
és modificar l’article 2 de la Constitució, la mare dels
ous. Per aquest motiu, la Plataforma per la Llengua i el
Casal del Conflent engegaran un pla de treball perquè
els partits es comprometin a reformar la Constitució.
Esperem que aquest treball sigui conjunt amb la resta
d’entitats que defensen les llengües de França.
Fa dies Emmanuel Macron publicava al seu compte
de Facebook un text que enaltia les llengües pròpies
de França. Deia que “són un tresor nacional”, que
ell volia “garantir la transmissió de la diversitat
lingüística” i que “la llei ha d’alliberar, mai ofegar”.
Però no va dir res sobre l’ensenyament immersiu ni va
proposar cap revisió de la Constitució. D’altra banda,
el primer ministre, Jean Castex, exbatlle de Prada de
Conflent, encarregarà a dos diputats que avaluïn les
conseqüències de la decisió del Consell Constitucional,
i això hauria d’acabar en una proposta alternativa.
Si els dos personatges més importants de l’executiu
realment volen promoure la nostra llengua
empresonada pel jacobinisme anacrònic, que donin
suport a la revisió de l’article 2 de la constitució! Cal
que el “soyez propres et parlez français” escrit al pati
de les nostres escoles faci part només de la memòria
històrica de la Catalunya del Nord.
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VOLUNTARIAT

Entitat

Ara fa un any, amb el propòsit d’enfortir el Voluntariat de la
Plataforma per la Llengua, l’entitat ideà un grup motor de
participació. Aquest és un equip que treballa en la detecció de les
diverses necessitats participatives, coordina l’organització de les
trobades de Voluntariat i fa propostes de formació i debat.
Format per voluntaris que pertanyen a diferents indrets del domini
lingüístic, els membres comparteixen inquietuds i promouen
millores de funcionament intern. Comptar amb la veu del teixit
social actiu per a l’organització de serveis de l’àrea de voluntariat
és una aposta per gestionar correctament un espai tan viu.

La formació, l’objectiu del 2021

Jornades, iniciatives i cultura participativa

-

Entitat. Facilitar la incorporació del voluntariat a la Plataforma
per la Llengua, tot promovent el coneixement de l’ideari i les
accions de l’ONG del català: què fem a la Plataforma per la
Llengua? Quines campanyes i projectes tenim en marxa?
Com gestionem els casos de discriminacions lingüístiques?

-

Habilitats. Proporcionar en el voluntariat l’adquisició de
coneixements, habilitats i destreses per a desenvolupar
correctament la seva tasca: dinamització i gestió de grups,
aplicacions disponibles i altres eines per promoure el català.

-

Llengua. Ampliar el coneixement des de la sociolingüística,
el territori i els drets lingüístics com a via per a poder viure
plenament en català: territori i varietats dialectals, tendències en
política lingüística, etc.

El Voluntariat ha crescut en nombre i diversitat. Ara estem a punt per
iniciar el Pla de formació. Des de l’Àrea de Voluntariat hem elaborat
un Pla de formació que es dirigirà no només als voluntaris de l’ONG
del català, sinó també a totes les persones de l’equip tècnic que
gestionen voluntaris, i als membres de l’Executiva de l’entitat.
Així, a partir de la detecció de necessitats formatives, recollides per
mitjà d’enquestes i consultes internes als diferents implicats, i amb
l’objectiu de facilitar eines, coneixements i recursos, s’han concretat
tres eixos formatius:

El primer objectiu del grup va ser preparar la Jornada de Voluntariat
2020, partint de l’anàlisi de la reeixida jornada que havia tingut lloc
el 2018, i amb l’esperit d’igualar-ne l’èxit. Malauradament, pocs dies
abans de la convocatòria va esclatar la pandèmia i tot va restar aturat.
Durant l’any 2020-2021 el grup motor s’ha anat consolidant, canviant
les reunions presencials per les trobades en línia. El grup ha sabut
aprofitar la pèrdua d’algunes activitats físiques per centrar-se en la
reflexió i la millora de diferents temes: l’elaboració de nous plans de
comunicació i formació de Voluntariat per a aquest 2021.
Enguany, l’objectiu és créixer sumant més actius provinents de
diferents àmbits de Voluntariat i dels diversos territoris de parla
catalana, i continuar impulsant iniciatives que millorin la cultura
participativa de la Plataforma per la Llengua.

Reflexió i creació
A la Plataforma per la Llengua entenem la formació com un espai
pràctic d’intercanvi d’estratègies, però també de reflexió i creació,
quan convingui. Les trobades formatives —presencials i en línia—
ens han de permetre conèixer més bé l’entitat, cohesionar equips,
augmentar les nostres capacitats i generar xarxa a tot el territori.
Aquest semestre arrenquem i hi continuarem treballant i adaptant-nos
a les noves propostes.
Us hi esperem!
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Recomanacions
Rosa de les Neus Marco-Palau
Filòloga, comunicòloga
i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

La llengua efervescent
Poc després de publicar El futur del català depèn de tu (La Campana, 2020), la
professora de lingüística de la UB, Carme Junyent (Masquefa, 1955), coordina un
volum col·lectiu ple de reflexions de llengua: El català, la llengua efervescent (Viena
edicions, 2021).
Es tracta d’un llibre que recull 77 visions diferents sobre l’estat i el futur del català,
escrit per sociolingüistes, professors i experts de diferents àmbits i territoris.
Així, les múltiples perspectives dels participants ofereixen una panoràmica
interessant del moment actual i apunten idees d’actitud i polítiques
públiques que podrien revertir l’emergència lingüística.

Poètica d’avui
L’animal que parla (Edicions 62, 2021) és el primer
recull poètic de Josep Anton Fernàndez (Barcelona, 1963), professor de literatura
catalana i estudis culturals a la UOC i membre de l’Executiva de la Plataforma per
la Llengua, que anteriorment havia publicat l’imprescindible assaig El malestar en
la cultura catalana (Empúries, 2008). El poemari, que va obtenir el premi Ausiàs
March de Gandia 2020, recull 46 poemes inscrits en 6 seccions, i “és un llibre sobre
el parlar i sobre el dir i els efectes de la paraula en el cos i l’ànima”, tal com el
defineix el mateix Fernàndez. Un llibre poètic de llenguatge reflexiu, diàlegs
literaris i versos decasíl·labs que recomanem vivament!

Optimisme i creativitat
El guionista i escriptor Enric Gomà (Barcelona, 1963) ens ofereix un llibre
divertit i amb un to irreverent al voltant de l’estat de la llengua, la rigidesa
normativitzadora i els debats existents entre els lingüistes.
Es tracta d’El català tranquil (Pòrtic Edicions, 2021), una proposta fresca, però
argumentada, que ens farà despertar un somriure en molts moments de la
lectura: cal que l’acadèmia accepti termes com enganxina, àrbit o cumbaià?
Què és preferible, taquilla o guixeta?, es pregunta Gomà, tot oferint la visió
històrica dels conceptes i les diverses posicions dels filòlegs.
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Xarxes socials

+ 96.900

seguidors
Canvia.cat, les peticions a favor del català

+ 62.000

seguidors

+ 32.600

seguidors

Canvia.cat és la plataforma de peticions a favor del
català des de la qual, amb un clic, pots signar en
campanyes que demanen millorar la llengua catalana
en àmbits ben diferents i en empreses com Playmobil, el
videojoc FIFA o Disney+.
Gràcies a aquesta iniciativa de la Plataforma per la
Llengua, avui, per exemple, més de 34.000 persones ja
han signat a canvia.cat per aturar la castellanització de
TV3, i més de 27.000 ho han fet per exigir que Linkedin
incorpori el català a la seva xarxa social. I tu, ja has
signat les diverses peticions?

+ 3.400

seguidors

+ 1.900

membres
Música en català a Spotify

Llistes de

MÚSICA

EN CATALÀ
Totes les nostres

PUBLICACIONS
DISPONIBLES

La música forma part de les nostres vides. Per això, a la
Plataforma per la Llengua hem creat a Spotify diverses llistes
de música en català perquè pugueu gaudir-ne sempre.
En total, hi trobareu 6 llistes temàtiques per a tota mena
d’ocasions:
“Carretera i canta”. Lluís Gavaldà ens proposta 59 cançons
perquè ens acompanyin mentre viatgem.
“Fes-te la festa”. 100 cançons que amenitzaran les
celebracions amb la millor música en català, triades pel PD
Marc Serrats.
“Moments únics”. Pop, ska, rumba, reggae i folk, en una
llista del DJ Marc Serrats per a qualsevol vetllada.
“Créixer cantant”. Dàmaris Gelabert selecciona 4 hores de
música infantil amb els èxits dels millors grups d’avui.

I tu, ja ens segueixes?

“Cantar sense parar”. Una llista que ha creat El Pot Petit,
amb 40 cançons pensades per a edats entre els 7 i els 12 anys.
“Pica i canta”. Cançons nadalenques escollides per Noè Rivas.
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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.
Agustí Tola @Angustola - 1 de maig
“Depèn dels treballadors que el català sigui la
principal llengua d’ús als centres de treball”
@llenguacat @PLBarcelones @LaIntersindical

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?
plataformaperlallengua

Marcel Padrós @MARCEL2014CAT - 19 d’abril
Com amb el canvi climàtic, cal actuar ara amb
l’emergència lingüística #PremisMartíGasull
@llenguacat

Kontseilua @kontseilua - 24 de febrer
Per a construir una societat basada en la
llibertat, la igualtat i la democràcia, ha arribat
el moment que els partits actuïn en contra de la
discriminació lingüística
@escolatg @AccioCulturalPV @llenguacat
@elciemen i @omnium

Sigui a un hotel, a un comerç, a un restaurant... A la Catalunya
del Nord, viu plenament en català!
Explora www.guiacatnord.cat i coneix tots els establiments
on parlen la teva llengua. Tens un negoci on pots atendre
en català? No esperis més i registra-t'hi! #GuiaCatNord
#CatalunyaNord #CatalunyaDelNord
2 de maig de 2021

plataformaperlallengua

El Mercat Social @ElMercatSocial - 22 d’abril
Aquest #SantJordi regala el llibre-disc “Mans
manetes. L’Alguer” a #ElMercatSocial
Iniciativa de @llenguacat amb l’objectiu
d’oferir a les noves generacions d’algueresos un
producte d’homenatge a la seva cultura

La Plataforma per la Llengua ja compta amb el suport de
24.000 socis. Una força que ens permet continuar treballant de
forma incansable en la defensa i la promoció del català en tots
els àmbits. Uneix-te tu també a l'ONG del català!
www.plataforma-llengua.cat/socis
10 de juny de 2021
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Jocs de llengua
Si en el número anterior de
La Corbella vam endinsarnos en les comarques de
la Franja, i vam descobrir
Calaceit, Torrent de Cinca o la
Octavian Mocanu
Sorollera, avui et convidem
a conèixer els municipis de la Catalunya del Nord.
Quines poblacions deuen ser? Endevina-les!

01

Nit negra poant l’esma d’unes
cases adormides;
Nocturn, Jordi Pere Cerdà

03

02

O

04

05

S

06
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07

08

09

7

10

O

Aquests
darrers
anys, des de la
pàgina doble dels
Jocs de llengua que
ens proposa Octavian
Mocanu fem un recorregut
pel conjunt dels territoris de
parla catalana. Hem gaudit de
jeroglífics amb noms de ciutats i
pobles de les Illes Balears i de la Franja,
i ara també, de la Catalunya del Nord,
territori on la Plataforma per la Llengua
desenvolupa una activitat intensa, juntament amb
el Casal del Conflent.
En els propers números continuarem fent-vos propostes
lúdiques, perquè aquesta és també una invitació turística
de llengua. Us animem a fer quilòmetres i conèixer en
persona el ric patrimoni cultural, paisatgístic i gastronòmic de
la Catalunya del Nord i del conjunt del domini lingüístic!
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Els socis i sòcies de la Plataforma
per la Llengua, l’ONG del català,
podeu gaudir de descomptes i
avantatges com aquests:

Subscripció gratuïta al diari Ara.
Teniu l’oportunitat de rebre, gratuïtament, 20 vals per
bescanviar pel diari Ara en paper (aplicable al territori
on arriba el diari en paper) i accés il·limitat a la versió
digital durant un mes.

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, on
trobareu continguts interessants i
reconeguts col·laboradors.

Descomptes
10%

Solució jeroglífics:
01. VIVERS = VI + VERS
02. REINERS = REI + NER(O)S
03. UR
04. TORDERES = TORD + ERES
05. OMS = OM + S
06. PARETSTORTES = PARETS +
TORTES
07. PERPINYÀ = PER + PINYA
08. ORBANYÀ = OR + BANYA
09. MOSSET = MOS + SET
10. MONTBOLÓ = MONT + BOL + O

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

Descomptes

Descomptes

15% de descompte en la

10% de descompte en visites

50% de descompte en la subs-

de descompte en les
activitats que aquesta empresa
marítima organitza.

subscripció anual en aquesta
revista educativa infantil.

cripció anual d’aquest nou projecte
periodístic en format magazín.

10% de escompte

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

guiades, circuits i excursions
en català arreu del món.

20%

15% de descompte

de marxandatge en català
a la botiga virtual i física.

25% de descompte
10% de descompte en la compra
per internet d’experiències
per gaudir de Catalunya.

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

5%

de descompte en les activitats
que organitzen els Amics
d’Els Clàssics.

Aquestes són algunes de les promocions de què ja has pogut
gaudir com a soci o sòcia durant els primers mesos de l’any:

Descomptes

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

10% de descompte en cinc

experiències enoturístiques diferents

5% en la resta d’activitats
a la comarca del Bages.

2x1

en la
Ruta Pompeu
Fabra per
Barcelona.

5% de descompte
en llibres i

10% en jocs

en català a la llibreria
Quart Creixent
de Palma.

5% de

descompte
presentant
el carnet
de soci a la
llibreria.

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