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Responsabilitat
lingüística
Després d’uns anys de certa letargia, fruit del context general viscut a Catalunya,
l’ús social de la llengua catalana torna a ser un dels motius de preocupació més
presents a la societat. No és que la situació del català sigui nova o sobrevinguda,
però sí que aquests darrers mesos, amb la publicació de noves dades
sociolingüístiques, les sentències dels tribunals contra la immersió, els casos
flagrants de discriminació lingüística i la cada cop més preocupant minorització
del català en l’audiovisual i en les noves aplicacions tecnològiques, s’ha generat
en molt poc temps una consciència renovadora i ferma sobre la necessitat urgent
de canviar de rumb en tot allò que tingui a veure amb la normalització del català.
Així, en molt pocs mesos, s’ha generalitzat el concepte d’emergència lingüística i
la constatació que cal fer polítiques reals a favor del català perquè la llengua no
continuï retrocedint sinó tot el contrari, perquè pugui avançar en tots els àmbits.
Precisament per això, en aquest nou número de La Corbella posem sobre la taula
les dades que recull l’InformeCAT 2021, la importància d’una campanya com la de
“No t’excusis! Tots som referents lingüístics” -pensada per revertir el retrocés de
l’ús del català entre infants i adolescents-, la necessitat de disposar de continguts
audiovisuals en la nostra llengua i les actuacions dutes a terme a l’Eix Besòs,
accions que estem estenent a altres nuclis urbans d’especial complexitat.
A Plataforma per la Llengua treballem pel conjunt del domini lingüístic perquè el
català avanci a tot arreu. És per això que, si en els darrers números de la revista
havíem entrevistat l’exsíndic de l’Alguer Carlo Sechi, el periodista esportiu Joan
Maria Pou, el president de les Corts Valencianes Enric Morera, la influencer Juliana
Canet, o la cantant Maria del Mar Bonet, en aquesta ocasió ens endinsem en la
Catalunya Nord de la mà de la directora de les escoles Bressola, Eva Bertrana,
per conèixer les darreres novetats lingüístiques de l’administració, els mitjans de
comunicació i el model educatiu nord-català.
Durant aquests anys, i gràcies a la força que ens donen els nostres més de
24.000 socis, a Plataforma per la Llengua hem impulsat infinitat d’iniciatives i
campanyes que ens han permès obtenir nombrosos èxits en molts sectors com
les que aquests darrers mesos hem tingut en l’etiquetatge de les grans marques
tèxtils, en la introducció del català a les pàgines web de diverses multinacionals,
en la rectificació l’administració pública en l’ús dels topònims de Maó o Elx,
o guanyant processos judicials tot defensant aquelles persones que han vist
vulnerats els seus drets.
Resultats tangibles, tots ells, que necessitem seguir aconseguint.
Amb tu, ho farem possible!
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La llengua d’avui

Els darrers anys el debat sobre la salut i el futur de la llengua ha
canviat de manera radical. Fins no fa gaire, el relat dominant era
que la llengua havia fet grans progressos des de final dels anys
70, i que s’havia normalitzat, si no plenament, sí de manera molt
notable. El català era la llengua de l’educació, el seu coneixement
era generalitzat, un percentatge destacat de persones al·loglotes
l’adoptava i el transmetia als fills, etc. L’argument era que la
normalització no s’havia completat encara però que els avenços
eren molt substancials, fins al punt que algunes veus arribaven a dir
que el català es trobava en «el millor moment de la seva història».
El consens emergent és que aquests relats eren injustificadament
cofois: la immersió lingüística no s’ha aplicat de manera general,
el coneixement passiu no comporta un ús actiu, els al·loglots
que adopten el català no compensen la nova població que no ho
ha fet. La idea que el català mai no havia estat millor que ara és
profundament revisionista: per bé que durant gairebé tres segles
el català va ser gradualment bandejat de l’oficialitat, al seu territori
tradicional continuava essent l’idioma del dia a dia, del carrer.
Ara, aquest estatus de llengua comuna i general està amenaçat.
Som en una veritable emergència lingüística.
La davallada en l’ús del català, en la seva presència ambiental,
genera avui molta preocupació entre els parlants i entre aquelles
persones compromeses amb la justícia lingüística. Plataforma
per la Llengua ha contribuït a posar el focus en aquest problema.
L’InformeCAT de 2021 ha mostrat amb dades el retrocés en els usos
i en les competències i ha donat algunes claus per entendre’n les
causes i les solucions possibles. En aquest número de La Corbella
intentem explicar aquestes claus amb més deteniment.
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Les dades d’ús social
Òscar Escuder
President
de Plataforma per la Llengua

L’estat del català
La desena edició de l’InformeCAT ens evidencia amb dades
provinents de fonts oficials i d’estudis d’elaboració pròpia allò
que molts ja intueixen i que des de Plataforma per la Llengua
hem posat en el focus del debat públic: que la llengua
catalana es troba en una situació d’emergència lingüística.
Algunes de les dades de l’informe, que es poden consultar
lliurement a la pàgina web de l’ONG del català, reflecteixen
la deixadesa de les institucions a l'hora de defensar i garantir
els drets dels catalanoparlants, i d'altres dades mostren que les
actituds lingüístiques dels mateixos parlants —com canviar a
la llengua de l’interlocutor— sempre són contraproduents.
I quan fem referència al fet que les institucions pròpies
dels territoris de parla catalana no defensen ni protegeixen
el català tant com caldria per afavorir-ne la normalització,
parlem, entre molts altres exemples, de casos flagrants com els
de la Llei de Cinema —que fa deu anys que s’incompleix— i
del fet que 9 de cada 10 productes incompleixen la normativa
de Catalunya pel que fa a l’etiquetatge. A més de les nostres
febleses, l’actitud de l'Estat espanyol tampoc no millora.
A diferència de democràcies plurilingües com Bèlgica, el
Canadà i Suïssa, Espanya continua discriminant el català i
imposant el castellà per norma general. Per exemple, només
l'1% de les pàgines web oficials de l'Estat espanyol tenen una
versió completa en la nostra llengua.
L'Estat francès també té problemes. L'Assemblea Nacional
va aprovar amb el 72,2% dels vots una llei que hauria
garantit l'ensenyament immersiu en català a la Catalunya del
Nord, la llei Molac, fet absolutament extraordinari i positiu,
si el Consell Constitucional no l’hagués tombat. Ara el
govern de París vol veure de quina manera protegeix les
llengües regionals, ara que senten el clam a favor que hi ha.
Tot i el context general, l’InformeCAT també inclou algunes
dades positives que indiquen que, si passem a l'acció, som
a temps de revertir la situació d'emergència lingüística.
Activem-nos!
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Plataforma per la Llengua publica anualment
l’InformeCAT, un recull de 50 dades que expliquen
la situació del català en diferents àmbits. El report
de 2021 va mostrar una imatge preocupant de
retrocés generalitzat de l’ús de la llengua. Moltes
dades apuntaven que estem immersos en una
veritable emergència lingüística. El 56% dels
residents de l’àmbit metropolità de Barcelona
no parla mai en català o el parla poc. Entre els
residents a Catalunya amb llengües primeres
diferents del català i del castellà només el 16,1%
usen el català a la feina. Entre els residents del
País Valencià que no hi han nascut el 84,5% parlen
poc o gens la llengua pròpia del país. A les Illes
Balears, per cada jove castellanoparlant que
adopta el català com a llengua habitual, 7,5%
joves catalanoparlants fan el camí invers.
Aquesta
davallada en
l’ús habitual del
català té una
relació evident
amb els canvis
demogràfics
que han
experimentat
els territoris de
llengua catalana
en les darreres
dècades. Des de
l’any 2000 fins al
2020 la població
de Catalunya
ha augmentat
en un 21,8%, la del País Valencià en un 22,5% i la
de les Illes Balears en un 48,1%. Principalment,
aquest creixement ha estat fruit de la immigració
internacional. Abans del 2000, aquests territoris
ja havien atret diverses onades de migració
castellanoparlant. En una situació així, el
capteniment lingüístic de la població nativa té
un efecte determinant en les competències i els
hàbits lingüístics dels nouvinguts i en l’ús general
d’una llengua o una altra.

8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua
Una de les dades de l’informe donava una de les claus
explicatives més importants per entendre la situació
d’emergència en què es troba la llengua actualment. En una
enquesta encarregada per Plataforma per la Llengua, 8 de cada
10 catalanoparlants habituals residents a Catalunya deien que
parlen en castellà si algú se’ls adreça en aquest idioma. Aquest
comportament no varia significativament per l’edat i el sexe,
i només ho fa lleugerament per la zona geogràfica. Tot i que
l’enquesta estava circumscrita a Catalunya, és probable que als
altres territoris catalanoparlants la tendència a girar al castellà
sigui encara més pronunciada.

castellà al carrer i la repressió franquista ha inhibit l’ús públic
del català. Per bé que la situació ha canviat de manera molt
substancial, el canvi cap al castellà per parlar amb persones
d’origen forà, convertit en un hàbit, s’ha mantingut. Aquest
comportament dificulta que els nous residents aprenguin
la llengua pròpia i que l’utilitzin en el seu dia a dia, i
tendeix a multiplicar la presència ambiental del castellà i a
reduir dràsticament la del català, atès que les interaccions
intergrupals es desenvolupen habitualment en castellà. Per
la mateixa raó, un canvi d’actitud entre els catalanoparlants
tindria conseqüències molt beneficioses pel català.

A El castellà a la Catalunya contemporània: història d’una
bilingüització, un llibre publicat el setembre de 2021, Mireia
Galindo, Carles de Rosselló i Francesc Bernat expliquen que
a Catalunya aquest comportament és relativament recent i
que no es converteix en un hàbit fins als anys 40 i 50, quan
l’escolarització generalitzada ha reduït dràsticament el
monolingüisme entre la població autòctona, l’arribada de
població monolingüe castellana ha normalitzat l’ús del

La gran majoria dels residents a Catalunya, el País Valencià
i les Illes Balears entenen el català i una exposició freqüent
a la llengua pròpia no només n’augmentaria encara més
el coneixement sinó també la percepció d’utilitat i l’ús.
De la mateixa manera que l’abandó del català per parlar
amb nouvinguts genera un cercle viciós de minorització,
la fidelitat lingüística en generaria un de virtuós de
revitalització.

Presentació de
l’InformeCAT al Pati
Llimona de Barcelona.
27 d’octubre de 2021.
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Immigració,
justícia i futbol
El 84,5% dels residents no nascuts al País
Valencià parlen “poc” o “gens” el valencià.
Només el 15,2% de la població immigrant
afirma que sap parlar el valencià “bastant
bé” o “perfectament”, mentre que el 45,8%
diu que no el sap parlar “gens”, i el 38,7%
que només “un poc”. Cal dir que el 43,1%
de les persones nascudes fora del país
afirma que entén el valencià “bastant bé” o
“perfectament”. Aquesta és una de les dades
de l’InformeCAT 2021 sobre el País Valencià.
Un altre cas de poca presència de la llengua
pròpia és el món de la justícia. Al País
Valencià hi ha 214 jutjats, i l’ús de la nostra
llengua es pot destacar al Jutjat número 1 de
Montcada i a uns altres pocs més. Al mateix
temps, però, també trobem dades positives.
Des del 1992 s'ofereixen cada any cursos
de formació de valencià per als funcionaris,
jutges, secretaris i fiscals de l'Administració
de Justícia -de Vinaròs a Oriola. En total hi ha
hagut, doncs, 29 campanyes. Hi ha, doncs,
un fonament per a la millora de l’ús.
Així mateix, una dada molt bona és que
els quatre clubs de futbol valencians de
Primera divisió ja tenen un perfil de Twitter
en valencià. Després de les campanyes
d’entitats com “Juga en Valencià” i l’esforç
de diverses penyes, amb el suport de
Plataforma per la Llengua, tots els equips
valencians de futbol de la Lliga Santander
ja disposen de perfils de Twitter en llengua
pròpia. L’any 2013 el València Club de Futbol
es convertia en el primer club del territori
que obria un compte en valencià en aquesta
xarxa social.

10

Ivan Solivellas
Lingüista i delegat
de Plataforma per la Llengua Illes Balears

Sense educació el català
no pot ser llengua societària
L’InformeCAT 2021, com cada any, ofereix un report sobre la situació
de la llengua catalana arreu de la catalanofonia. Enguany, m’agradaria
posar sobre la taula dues dades relacionades amb el sistema educatiu
que afecten les Illes Balears: la primera té a veure amb l’educació
primària i la segona amb el món universitari. Dos aspectes realment
preocupants que haurien de fer repensar l’orientació de les polítiques
lingüístiques del Govern de les Illes Balears.
La primera dada posa de manifest que només el 19 % dels alumnes
de sisè de primària de les Illes Balears tenen un nivell alt o intermedi
alt de llengua catalana, segons el report dels Indicadors del sistema
educatiu de les Illes Balears (ISEIB 2020). El fet que la majoria dels
alumnes de primària de les Balears i Pitiüses —on les dades són
lleugerament pitjors— ens hauria de fer reflexionar sobre el model
d’escola “en català” que s’aplica i que, com sovint apuntem, és més
aviat teòric que no pràctic. En aquest sentit, fora bo saber quines
mesures aplicarà la Conselleria d’Educació per a resoldre-ho de la
manera més eficaç possible.
La segona dada, d’altra banda, també posa en relleu un fet insòlit,
relacionat amb l’ensenyament universitari: al departament de
Medicina de la Universitat de les Illes Balears cap professor fa les
classes únicament o majoritària en català, ans al contrari, gairebé el
74% dels docents imparteixen les classes exclusivament en castellà —i
no en anglès, com se’ns acostuma a fer creure. Com podem esperar,
per tant, que les discriminacions a la Sanitat balear disminueixin si els
futurs metges no reben cap assignatura en català als estudis de grau?
Sovint ens fixam com a objectiu cabdal de la normalització lingüística
fer del català la llengua societària arreu del territori lingüístic, això
és, aconseguir que sigui la interllengua de la societat, més enllà de
la cultura i l’idioma de cada ciutadà. No obstant això, si volem
assolir aquesta fita, que és lluny de la realitat actual, cal garantir,
entre moltes altres coses, que el català sigui la llengua vehicular o
majoritària del sistema educatiu, des de les escoles bressol fins a la
universitat.

10 DADES DESTACADES
01 A Catalunya, 8 de cada 10
catalanoparlants canvien
de llengua quan algú els
parla en castellà.

02 Més de la meitat dels

residents de Barcelona
i de l’àmbit metropolità
empren el català ‘poc’
o ‘gens’.

03 A les Illes, per cada jove de
família castellanoparlant
que adopta el català com a
llengua habitual n’hi ha 7,5
de catalanoparlants
que adopten el castellà.

04 El 84,5% dels residents

no nascuts al País Valencià
parlen ‘poc’ o ‘gens’ el
valencià.

05 L’atenció oral en català als
establiments comercials
de Catalunya varia entre
el 15% de Santa Coloma
de Gramenet i el 79% de
Manresa.

06 Només el 19% dels

alumnes de sisè de
primària de les Illes
Balears tenen un nivell
alt de català.

07 Només el 53,3%

dels joves de Barcelona
domina el català.

08 Els alumnes de quart

d’ESO tenen més
coneixements de castellà
que de català en totes
les regions educatives
de Catalunya.

09 Els alumnes dels tres

instituts públics de Valls
només empren el català
al pati en el 39,4% de
les converses.

10 Només el 16,1% dels

residents de Catalunya
que no tenen ni el català
ni el castellà com a llengua
primera parlen el català
a la feina.
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El català
a les aules
(i als patis)
D’un temps ençà, l’ús social del català ha anat retrocedint. La
situació és especialment preocupant entre infants i adolescents,
que veuen el català com una llengua acadèmica, allunyada del
món del lleure i les relacions personals. Les dades ens diuen
que les converses en català als patis dels instituts de les zones
urbanes de Catalunya representen el 14,6%. Quina anomalia té el
català en el sector del jovent que no hi aconsegueix fer forat?
És evident que una de les causes fonamentals és la manca de
referents dels joves. En un context en què el contingut cultural i
lúdic està dominat pel castellà i l’anglès, els joves tenen referents
que no acostumen a parlar en català. Quan juguen o utilitzen les
xarxes socials no ho fan en català perquè no conceben aquesta
activitat en la llengua que aprenen a l’escola. D’altra banda, cal
fer referència a la subordinació lingüística: els catalanoparlants,
de manera majoritària, tendeixen a canviar de llengua quan algú
els parla en castellà, una actitud que els infants i els adolescents
capten i imiten.
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No t’excusis
Antoni Royo
Historiador
i membre de l’Executiva
de Plataforma per la Llengua

L’activisme
universitari valencià
Els anys seixanta i setanta del segle passat,
la Universitat de València i, sobretot, els
seus estudiants, van ser al capdavant de la
lluita per la recuperació social del català,
una reivindicació que van unir de manera
indissoluble amb la resta de les exigències per
la democràcia i la llibertat. La Universitat
va ser un dels principals bastions d'aquest
treball per a la recuperació lingüística i
nacional en què encara avui estem immersos.
I justament per això, cal que ara les noves
promocions d'estudiants de totes les
universitats existents al País Valencià
assumisquen com a pròpia aquesta lluita,
que es tornen a posar al capdavant d'aquesta
reivindicació. Tenim dret a exigir-los
un esforç, alhora personal i col·lectiu,
d'autoidentificació amb la llengua del
País, independentment de quina siga la
seua materna, perquè esdevinguen els
capdavanters, des dels seus futurs llocs de
treball, d'aquest increment de la presència del
valencià, del nostre català, en tots els aspectes
de la vida social.
El futur de la llengua al País Valencià es troba
actualment davant d'una gran disjuntiva:
podem continuar el procés de recuperació
de la normalitat, assolint uns nivells com feia
segles que no teníem o, per contra, iniciar
una davallada que, esperem que no, podria
ser quasi la definitiva. I per això emplacem
tot l’alumnat a tornar a ser al capdavant
d'aquesta normalitat tan necessària.
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Tenint en compte la situació actual, diverses organitzacions
ens hem coordinat per impulsar “Tots som referents lingüístics.
No t’excusis!”, una campanya pensada per renovar i enfortir el
compromís amb el català dels sectors i agents de la comunitat
educativa més vinculats amb la joventut. Els impulsors són
Plataforma per la Llengua, USTEC-STEs (IAC), Intersindical-CSC i
SEPC. Pretenem fer prendre consciència a tots els educadors que
tenen un paper fonamental en el foment de la llengua per mitjà
de l’actitud individual lingüística del dia a dia. No solament per
aconseguir que el català s’usi més entre els joves, sinó també per
oferir-los oportunitats de creixement personal i afavorir la cohesió
social, un dels objectius de la immersió lingüística en els seus inicis.

Fotògraf. Juan Miguel Morales

La llengua de les facultats
Durant aquests últims anys s’ha detectat una reculada del
català en l’àmbit universitari, ja sigui perquè alguns estudis
(especialment en màsters o a les facultats de Dret) noten una
disminució de l’oferta d’assignatures en català, o perquè la
llengua indicada al pla docent no es respecta. Malgrat la llei i les
normatives de les universitats, les quals expliciten que el català
ha de ser la llengua vehicular normal i que s’ha de potenciar, es
produeixen moltes situacions de vulneració dels drets lingüístics
dels estudiants, que han de veure com el català va desapareixent
de la docència.
Aquesta situació es deu en part al relaxament en la consciència
lingüística del personal universitari, que canvia de llengua perquè
se suposa que hi ha estudiants que no entenen la llengua o són
ells mateixos els qui no en tenen competència. A costa d’una
internacionalització mal entesa, i a causa de la inacció perpetuada
pels equips de govern de les universitats, els campus han deixat
de ser un espai de seguretat lingüística per a l’estudiant. El dret de
rebre la formació en català s’ha vist compromès.

“La universitat, en català!”
La campanya “La universitat, en català!” pretén sensibilitzar els
estudiants sobre els drets lingüístics de què disposen, i posar a
disposició una eina que simplifiqui el procediment de presentació
d’una queixa per fer front a aquestes vulneracions. El formulari
del web de la campanya permet a l’estudiant presentar la
denúncia de forma ràpida, còmoda i eficient, i presentar-la a la
universitat en qüestió. Alhora, Plataforma per la Llengua rep la
informació necessària per poder analitzar-la i recopilar dades de
forma generalitzada. A banda, es treballarà amb els rectorats de
totes les universitats del domini lingüístic per apujar l’oferta de
català en els estudis de grau i màster.

Irene Coghene
Activista cultural i delegada
de Plataforma per la Llengua l’Alguer

L’ensenyament
de l’alguerés
Lo 92 % dels algueresos volgueriva
que l’ensenyament de l’alguerés fossi
introduït a les escoles. Aqueix dat de
l’enquesta d’usos lingüístics del 2015
mos indica que continua viu l’interés pel
futur de la llengua.
Les noves generacions, però, no tenen
grans ocasions d’entrar en contacte amb
la llengua. És ver que se parla en família,
però com diu Claudio Gabriel Sanna en
la cançó Santa Ryanair, és ver també que
“lo babo ja no’l parla i lo iaio és mort”.
L’escola té un rol clau i pot diventar una
realtat gràcies a la lei regional 3 de juliol
del 2018 n. 22.
La importància cultural i identitària del
manteniment del català de l’Alguer i los
beneficis de l’aprendiment de les llengües
són raons fondamentals, però no són les
úniques. No estudiant-la, no parlantla, perdrerívem l’ocasió de mos obrir a
una comunitat lingüística de 10 milions
d’habitants amb intercanvis culturals de
joves estudents, esportius, artistes, amb
futures possibilitats d’estudi i treball.
Los genitors, que al moment de la
inscripció dels fills tenen de demanar
l’ensenyament «de» i «en» català
de l’Alguer, és important que
considerin que la nostra és una llengua
d’oportunitats i ara podem fer-ne la
diferència.
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Els continguts audiovisuals

La digitalització ha suposat una transformació absoluta
dels hàbits de consum, de feina i d’interrelació a tot el món.
En l’àmbit audiovisual, la consolidació de les línies d’alta
velocitat a les llars va conduir al naixement de nous canals
de consum paral·lels als tradicionals, els quals han anat
prenent-los espai (d’audiència, de publicitat, de notorietat…)
fins a disputar-los l’hegemonia de manera clara. Es tracta
dels serveis OTT (“Over The Top” en anglès) que es defineixen
per la transmissió de continguts auditius, visuals o en altres
formats a través d’internet i sense la intervenció o el control
de cap dels operadors tradicionals que havien regulat l’oferta
fins aleshores.

Consum juvenil
i nous hàbits

Les plataformes
i l’audiència

Les plataformes de vídeo a la
carta són, segurament, el resultat
més prominent de la consolidació
d’uns serveis que ja disputen ser
la primera opció de consum al
domini lingüístic, especialment
entre els joves. Sense anar més
lluny, l’estudi de Plataforma
per la Llengua sobre els hàbits
lingüístics dels joves dels instituts
de Valls presentat aquest 2021
reflecteix que gairebé el 76% té
accés als continguts d’alguna
plataforma de vídeo a la carta
de pagament, mentre que una
mica menys, el 63% són els que
declaren mirar habitualment la
televisió. D’aquest 76% que té
accés a plataformes a la carta, el
77% declara que la seva preferida
és Netflix, una plataforma en què
l’oferta en català no arriba ni a
l’1%. No resulta urgent posar-s’hi?

Amb el creixement exponencial
d’aquestes plataformes i la
disputa que han fet per l’audiència
dels mitjans tradicionals, el
legislador s’ha vist obligat a
reaccionar i establir regles de joc
per aquesta batalla. Seguint una
reivindicació lògica de fa anys per
part dels mitjans tradicionals, la
Comissió Europea va proposar
fa anys una reforma de la seva
directiva que estableix un mínim
normatiu comú pels mitjans
de comunicació audiovisual i
especialment per aquells que
tenen una vocació transfronterera.
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Així, el 2018 les institucions
europees van modificar
l’anomenada AVSMD (Directiva
de Serveis i Mitjans Audiovisuals)
a efectes de posar en un pla
d’igualtat les plataformes digitals
amb els serveis tradicionals pel
que fa a les seves obligacions

legals. La Directiva regula
diverses qüestions i serveix per
fixar obligacions de mínims, per
exemple en matèria de protecció
de menors, d’accessibilitat, de
publicitat comercial o d’oferta
de pel·lícules i sèries europees.
La Directiva també obliga els
Estats a garantir el pluralisme
lingüístic i cultural als mitjans de
comunicació.
Les directives europees
estableixen objectius generals
i obligacions de mínims que no
són d’aplicació directa sinó que
requereixen l’incorporació en
forma de llei (“transposició”, en
llenguatge tècnic) a la legislació
de cadascun dels països. És
en aquest moment en què els
estats poden concretar i ampliar
aquestes obligacions, sempre que
no sigui contrari a la legislació
europea.

Neus Mestres
Directora
de Plataforma per la Llengua

La llei de l’audiovisual
La presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals és clau i per això volem
poder disposar en la nostra llegua d’una oferta de continguts amplia i de qualitat en
aquests nous espais de consum. Amb aquest propòsit, a Plataforma per la Llengua
estem treballant intensament perquè la nova Llei de l’audiovisual espanyol garanteixi
un mínim del catàleg de plataformes sota demanda com Netflix, HBO o Disney+ sigui
en català. I ho fem conjuntament amb l’Associació d’Actors i Directors Professionals de
Catalunya (AADPC) i en coordinació amb entitats sectorials d’arreu de l’Estat, amb el
propòsit d’aconseguir que la Llei garanteixi continguts en català, aranès, basc i gallec per
als teleespectadors que ho desitgin.

En la transposició d’aquesta
directiva, hem vist concepcions
molt diverses en funció de
cadascun dels Estats Membres.
Per exemple, pel què fa a
l’obligació que tindran les
plataformes de destinar
recursos a produir nova obra
europea, hem vist obligacions
de quantia menor com la que
té intenció d’aprovar Espanya
durant la seva reforma, situantla al 5% de la facturació que
tinguin aquestes plataformes a
l’Estat, com també obligacions
molt més dures, com són el
cas de França o Itàlia, en què
aquesta xifra es pot acabar
enfilant fins al 25%.
De moment, però,
d’obligacions per garantir
la presència de les llengües
minoritzades a les plataformes,
ni rastre.

En aquest sentit, ja a primers del 2021, l’ONG del català va presentar un decàleg amb
mesures per al sector audiovisual que ja preveia la necessitat d’abordar la transposició
de la directiva europea i es proposava donar marge competencial a les comunitats
autònomes per establir obligacions lingüístiques addicionals a aquelles que s’establissin
a la legislació estatal. Un mes abans, el desembre del 2020, Plataforma per la Llengua ja
havia presentat al·legacions a l'avantprojecte de llei durant el primer procés d'audiència
pública. Després, el juliol del 2021, arran del segon avantprojecte presentat pel govern
espanyol al juliol, l'entitat va tornar a presentar al·legacions i va engegar una ronda
de reunions amb entitats i diversos grups polítics per exposar el seu posicionament i
presentar les propostes d'esmenes.
A les esmenes de l’ONG del català i l’AADPC es reclamava que la llei establís que
almenys el 60% del catàleg de les plataformes de vídeo a la carta s'ofereixi en altres
llengües cooficials diferents de la castellana, i no respecte de les produccions europees
sinó respecte del catàleg complet. Les dues entitats també proposàvem la creació d’un
sistema d'incentius econòmics perquè la presència d'aquestes llengües quedi assegurada
fins i tot en el cas que les obligacions percentuals fossin recorregudes als tribunals. A
més, reclamàvem que les plataformes tinguessin l'obligació de destinar un percentatge
de la seva producció a continguts en llengües oficials diferents del castellà. A les
al·legacions, també es demanava que TV3, À Punt i IB3 rebin part del finançament
que, segons l'avantprojecte, les plataformes estaran obligades a destinar a Radiotelevisió
Espanyola.
Si bé el principi d’acord polític al qual finalment s’havia arribat al Congrés de Diputats
al voltant de la Llei -vinculats a la tramitació dels pressupostos generals de l’Estatsemblava un petit pas respecte a la situació actual, es tracta d’un acord clarament
insuficient, no és prou concret i queda molt lluny de les demandes de l’entitat. Som
molt escèptics sobre els resultats reals que pot produir i és per això que seguirem
pressionant per millorar un àmbit tan transcendent com aquest.
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L’exposició “The
Catalan language:
10 million European
voices” es desconfina!
La Delegació del Govern català als
Balcans i Plataforma per la Llengua han
col·laborat per aconseguir que l’exposició
“The Catalan language: 10 million
European voices” continuï explicant la
situació del català en diversos països. Els
mesos d’octubre i novembre de 2021,
l’exposició ha estat present a la Facultat
de Lletres de la Universitat de Ljubljana i
a la Biblioteca Municipal de Ljubljana.
Amb aquesta presentació, l’exposició
supera per primera vegada la inactivitat
a la qual l’han condemnada les diferents
mesures de prevenció de propagació de
la COVID-19. És previst que l’exposició
també viatgi a Zagreb, Belgrad, a Tunis,
a Budapest i a Viena.

Participem
a ELEN, NPLD
i FUEN
El 2021 ha retornat la
presencialitat a les xarxes
internacionals de treball per la
diversitat lingüística. FUEN,
principal impulsora de Minority
Safepack, va celebrar del 8 al
10 de setembre el seu Congrés
2021 en el 70è aniversari de la
Federació a Trieste (Itàlia).
El 12 i 13 de novembre, ELEN
va convocar la seva assemblea
general a Compostela (Galícia),
en la qual va elegir a la gal·lesa
Elin Haf Gruffydd-Jones com
a presidenta i a Marga Payola,
membre de l’executiva de
Plataforma per la Llengua, com a
vicepresidenta. També NPLD va
celebrar la seva assemblea general
el 23 i el 24 de novembre a Palma,
amb la immersió lingüística com
a tema central.

Les vulneracions de drets lingüístics
dels catalanoparlants, a l’ONU
El membre de l’executiva de Plataforma per la Llengua, Agustí Tola, va participar
de l’European Regional Forum on Minority Issues 2021, dedicat a la prevenció
de conflictes i protecció dels drets humans de les minories. L’objectiu del fòrum
era proveir el Relator especial de l’ONU per a afers de minories de propostes
de bones pràctiques per als Estats. L’ONG del Català va proposar que els
estats haurien de reconèixer les seves minories lingüístiques com a tals, dotar de
prou personal les administracions per atendre en les llengües de les minories i
perseguir les campanyes d’odi cap a elles.
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Els parlaments català, valencià
i balear debatran el bloqueig
de la iniciativa Minority Safepack
Després que 1.123.422 ciutadans europeus demanessin a la
Comissió Europea accions concretes de protecció de les
llengües pròpies dels europeus, un 76% dels diputats al
Parlament Europeu van aprovar, el desembre del 2020,
una resolució de suport a la iniciativa Minority Safepack.
Tot i aquesta empenta democràtica, la Comissió Europea,
en una decisió sense precedents en una iniciativa ciutadana
europea, va desestimar emprendre cap de les modificacions
legals sol·licitades. A proposta de Plataforma per la Llengua, els
parlaments català, valencià i balear presentaren iniciatives per
demanar a l’executiu europeu una rectificació.

Anàlisi del català
a la salut en una
revista canadenca
La revista Minorités linguistiques et Société presenta els resultats
d'investigacions i reflexions sobre les comunitats lingüístiques
oficials minoritàries al Canadà i sobre altres minories
lingüístiques al Canadà i a altres llocs del món.
Al número del 2021 s’hi presenten exemples de tractament
de les llengües minoritzades per part dels sistemes de salut.
La Directora i el Cap de Drets lingüístics de Plataforma per la
Llengua hi publiquen un article que recull els reptes de futur per
al català al sistema de salut públic de Catalunya, en un context de
disminució de l’ús del català a la salut.

Marga Payola
Arquitecta i coordinadora
internacional de Plataforma per la Llengua

Que quina Europa
volem? La que s'hi
pugui parlar català
La Conferència sobre el Futur d’Europa (CoFoE),
promoguda per les Institucions Europees, té per
objectiu facilitar que els ciutadans proposem quina
Unió Europa volem a través del web www.futureu.
europa.eu, fins al març del 2022. D’entrada, no hi
podíem participar en català! Com? Què? Per què? Que
no som ciutadans europeus els més de 10 milions de
catalanoparlants? Sí, però a la UE actual tenim menys
drets lingüístics que els parlants de llengües oficials.
Després de queixar-nos-en, Brussel·les ha acceptat que
els ciutadans hi puguem fer aportacions en algunes
llengües no oficials! Bé! Tot i que quan entres al web de
la CoFoE això no està indicat enlloc.
Volem una Unió Europea valenta en la defensa de la
seva diversitat lingüística, especialment en la defensa
dels 50 milions de ciutadans europeus que parlem
una llengua no oficial. O és que el que voten els
eurodiputats és paper mullat? El 2018, el Parlament
Europeu va aprovar una resolució sobre la igualtat
lingüística en l’era digital que instava les Institucions
Europees, entre d’altres, a liderar la proposta d’incloure
les llengües minoritàries en l’accés al món digital. En el
projecte europeu de la CoFoE això no ha estat així.
Volem que l’oficialitat del català a Europa no depengui
d’un Estat membre que discrimina i no respecta els
nostres drets lingüístics. El cas català és ben atípic dins
la UE, ja que es parla a 3 estats diferents que mai n’han
demanat l’oficialitat.
Volem el català oficial a la Unió Europea!
Participeu a la CoFoE i demaneu-ho!
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“A Catalunya
Nord, tots els
petits avenços
són importants”
ENTREVISTA

Eva Bertrana

Directora de les escoles Bressola
per Enric Balaguer i Francesc Marco-Palau

Fotògraf: Martí Gasull Avellán
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La Bressola és un referent educatiu d’èxit a la Catalunya
Nord que, entre altres reconeixements, va ser finalista
de la 4a edició dels Premis Martí Gasull i Roig. En quin
moment es troba?
Actualment ens trobem en una situació un xic paradoxal.
Comptem amb més d'un miler d'alumnes distribuïts en 7
escoles i un col·legi (equivalent a tres anys d'ESO) i ja tenim
força demanda pel curs vinent. També tenim propostes de
municipis per a obrir noves escoles d'infantil i primària.
Tanmateix, aquest moment dolç es veu trencat pels entrebancs
que patim en l'obertura del segon col·legi i el primer liceu a
causa del bloqueig del nou batlle de Perpinyà. Això, a més,
ens dificulta poder obrir noves escoles infantils mentre no
tinguem una solució de futur per als més grans i evitar de
refusar els alumnes a la meitat de llur escolaritat.
A més de la llengua, també sou un referent pel que fa a
la pedagogia, oi?
La nostra prioritat sempre ha estat i continuarà essent la
llengua. La nostra recerca pedagògica es basa essencialment a
trobar els mecanismes que facilitin l'aprenentatge del català
de la manera més eficaç i més natural possible. Si aquests
mecanismes per a assolir el nostre objectiu, com són la
immersió lingüística en tots els espais de l'escola, la verticalitat,
el treball cooperatiu i per projectes, treballar l'autonomia de
l'infant, etc., ens fan ser referents pedagògics, doncs celebrem
aquest doble barret!
Com en el cas de l’educació, també en l’àmbit
audiovisual, ha hagut de ser la societat civil qui ha
instal·lat un repetidor perquè els canals de la CCMA
arribin al Conflent... com podem consolidar l’espai
comunicatiu català?
És indispensable ampliar al màxim l'oferta i en particular els
nous mitjans de comunicació i les plataformes digitals, que
més enllà de la televisió, són molt utilitzats per la gent jove.
Com més oferta hi hagi, més natural serà emprar aquests
espais en català. També és essencial tenir cura de la qualitat

lingüística del contingut que s'hi proposa per evitar
malmetre més la llengua, que prou danyada està.

Com valores que Ràdio Arrels hagi començat a fer
retransmissions esportives dels partits de rugbi en
la nostra llengua? Fins i tot Catalunya Ràdio s’ha
sumat a la iniciativa a través del web i l’aplicació de
l’emissora.
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Eva Bertrana (Barcelona, 1964)
Poc després de néixer, la família Bertrana es
trasllada a París el maig del 1965. Després
de créixer a la capital francesa, Eva Bertrana
s’instal·la a la Catalunya Nord el 1984, on
cursa la llicenciatura d'estudis catalans a
la Universitat de Perpinyà i s’integra a les
escoles catalanes associatives La Bressola.
D'ençà del 2012 n'és la directora general.

És el millor exemple per il·lustrar el que acabi d'explicar.
Necessitem apropiar-nos i ocupar lingüísticament
el màxim d'espais i no deixar l'exclusiva a la llengua
dominant, sigui el francès o l'espanyol.

Sembla que des del 2017, molta gent hagi
redescobert la Catalunya Nord. Tens aquesta
sensació? Hi ha un augment de connexions entre els
diferents territoris?
Les connexions entre Catalunya Nord i Catalunya Sud han
anat augmentant de manera progressiva des de fa ja uns
anys, tant en aspectes econòmics com culturals o d'oci. El
que sí podem afirmar és que des del 2017 els nord-catalans
hem estat notícia i s'ha posat, per fi, Catalunya Nord en el
mapa com a territori català. Això ha estat una descoberta
per molta gent i ens beneficia a tots. Després del daltabaix
arran del tancament de la delegació TV3 a Perpinyà
l’any 2013, hem anat recuperant presència als mitjans de
comunicació del sud, però caldria un esforç per part de la
premsa per enfortir aquests lligams i convertir l’actualitat
de Catalunya Nord en actualitat arreu dels Països Catalans
i viceversa. Parlar ara d'un augment de connexions entre els
diferents territoris se'm fa difícil en un context pandèmic
de gairebé dos anys.
Des de fa uns mesos, Louis Aliot de Rassemblement
National és el nou batlle de Perpinyà i poc després
van desaparèixer els rètols en català del nom de la
ciutat i bloqueja l’obertura del primer institut de la
Bressola a Perpinyà. Quines conseqüències pot tenir
per la llengua el nou govern municipal?

Un paisatge d’infantesa. La platja
de Montgat on passava els estius
a casa l'àvia.
Llibres. 24 hores de la vida d'una
dona d’Stefan Zweig i tota la seva
obra; El navegant de Joan-Lluís
Lluís i Mirall Trencat de Mercè
Rodoreda.
Música. Soc molt eclèctica. Passo
de la música cèltica a Bach i de
Lou Reed a Aretha Franklin. Pel
que fa a la música i cançó de casa,
m'agraden molt els Manel i les
Oques Grasses; ara bé, jo Lluís
Llach forever.
Televisió. Més va i menys la miri.
La poca cura de la llengua en les
sèries actuals, amb arguments de
més proximitat amb la realitat,
em posa molt trista.
Gastronomia. Un suquet de peix i
pa d'ou de postres.

TEST

3 personalitats històriques. Guifré
el Pilós, Guillem de Cabestany,
Anna Maria Antigó.
Recomanacions turístiques a la
Catalunya Nord...?. Sortint de
la trilogia Cotlliure, Castellnou
i Vilafranca del Conflent, no us
perdeu la vista del Canigó des
del conjurador de Serrallonga
a l'Alt Vallespir ni el vilatge de
Matamala al Capcir ni la porta
dels Països Catalans a Salses.
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Amb les coses interessants que es podrien de fer per
millorar la ciutat de Perpinyà, no s'entén que la prioritat
sigui dinamitar la identitat catalana i la presència del català
als carrers.
S'està esmicolant el que queda de català a la ciutat de
Perpinyà. Per aquest govern municipal la catalanitat és
història passada i la cal reduir al pur folklore fent desfilades
de vestits medievals tot sovint pel centre històric.
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Fent contrapès, la manifestació que vàrem organitzar el
passat 23 d'octubre per a denunciar el bloqueig del batlle
Aliot envers l'obertura del nostre centre de secundària, va
donar una imatge de catalanitat viva, moderna i festiva.
Aquesta és la imatge que hem de continuar donant en totes
les iniciatives que es proposin des de les entitats en defensa
de la llengua i la cultura catalana.

També hi ha bones notícies! Pocs mesos enrere
France 3 va estrenar un espai informatiu dedicat a
l’actualitat catalana i el ferroviari SNCF introduïa
el català a la megafonia dels trens. En quins àmbits
hauríem de destinar més recursos per fer un salt
qualitatiu a favor de la llengua a la Catalunya Nord?
Ets optimista de cara al futur?
A Catalunya Nord tots els petits avenços són importants
i van normalitzant a poc a poc l'ús del català a la vida
pública. Malgrat els atacs a la llengua i a la identitat que
podem rebre per part del municipi de Perpinyà o del
Consell Constitucional censurant la llei de protecció de
les llengües regionals, la gent del carrer està cada dia més
disposada a reivindicar la seva pròpia catalanitat i la del
país. Per donar un cop d'accelerador, caldria més oferta
d'oci en català i en particular l'oci destinat al jovent. Hem
de fer per manera que el català es posi de moda. Des
de les escoles fem tot el possible per donar el màxim de
competències lingüístiques als joves. Ara cal que la llengua
surti al carrer.
Optimista? Evidentment, sempre! L'optimisme és una
força que nos permet de perseverar i no abandonar la tasca,
com diria el mestre.
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Recomanacions
Rosa de les Neus Marco-Palau
Filòloga, comunicòloga
i membre de l’Executiva
de Plataforma per la Llengua

57 propostes i un pacte
En un context ple d’incerteses com el d’avui, set lingüistes s’han coordinat per oferir
cinquanta-set propostes concretes que serien positives per fer avançar la llengua catalana
en els diversos àmbits de la societat: del Barça als videojocs, i del paper crucial dels
mestres a la coordinació entre TV3, A Punt i IB3. Així, a Molt a favor. 57 propostes
i un pacte per la llengua (Eumo, 2021) Magí Camps, Míriam Martin, Rudolf
Ortega, Maria Rodríguez, Ivan Solivellas, Pau Vidal i Enric Gomà (ed.) ens
ofereixen receptes pràctiques per combatre el pessimisme -amb
bon humor- i aconseguir resultats tangibles en benefici
de la nostra llengua.

La creació de TV3
Un dels periodistes més populars dels primers
anys de TV3, Salvador Alsius, rememora aquella
etapa inicial de la televisió pública catalana a Com
TV3 no hi ha(via) res (Pòrtic, 2021), en el qual
remarca la modernització que va suposar-ne la
creació per al panorama audiovisual del moment.
D’aquesta manera, llegint el llibre memorialista de Salvador Alsius, qui ha estat una
icona de TV3, a més de professor de Comunicació a la UPF, degà del Col·legi de
Periodistes i vicepresident del Consell Audiovisual de Catalunya, se’ns evidencia
la necessitat de disposar -amb tots els canvis tecnològics i d’hàbits de consum dels
darrers anys- d’una eina comunicativa d’impacte i referencial.

Una mirada enrere
De vegades, les circumstàncies del present ens dificulten fer una mirada enrere i veure les
realitats lingüístiques des d’una perspectiva més global. És aquesta visió panoràmica la
que se’ns ofereix a El castellà a la Catalunya contemporània: història d’una bilingüització
(Onada edicions, 2021).
Al llibre, Francesc Bernat, Carles de Rosselló i Mireia Galindo es pregunten des
de quan els catalans sabem parlar castellà. Per donar una resposta als lectors, els autors han
entrevistat una seixantena de persones de més de noranta anys, amb les quals es parla dels
canvis demogràfics de les diverses dècades, del paper de l’escola i del règim franquista.
La bilingüització de la majoria dels catalans és més recent del que sovint es pensa.
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La catalanofòbia, a judici
Aquest setembre Plataforma per la Llengua va acompanyar
el ciutadà flamenc Kris Charlier al jutjat del Prat de
Llobregat, on van declarar com a investigats els guàrdies
civils que el van vexar per haver parlat català a l’aeroport
de Barcelona. Plataforma per la Llengua ha coordinat i
finançat des del principi el cas —el qual de moment avança
positivament i està a l’espera de la gravació dels fets—
que ja és en mans del jutjat i podrà ser determinant en el
desenvolupament i resolució del cas.

Demanem a la Comissió
Europea que intercedeixi
en la defensa dels drets
lingüístics digitals del
català a l’Estat espanyol
Plataforma per la Llengua ha
denunciat a la Comissió Europea el
fet que l'Estat espanyol hagi rebutjat
les peticions per incloure els drets
lingüístics del català a la Carta de Drets
Digitals i que, d'aquesta manera, hagi
ignorat la resolució del Parlament
Europeu que demanava garantir la
igualtat lingüística a internet. Òscar
Escuder, president de l’entitat, també
ha demanat per escrit als responsables
que se sol·liciti al govern espanyol
quins mecanismes té previstos per
incloure la diversitat lingüística interna
en l'era digital.
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Aconseguim que la majoria de grans
marques tèxtils etiquetin en català
Després de dos anys de treball intens de Plataforma per la Llengua, el 65%
de les empreses tèxtils que facturen al mercat espanyol ja etiqueten en català.
Fins fa dos anys, la nostra llengua era pràcticament residual a la gran indústria
del sector. Grans marques com ara Mango, Punto Blanco, Bershka, Spriengfield,
Zara o H&M inclouen el català a l'etiquetatge gràcies a la nostra mediació.

La Fundació Vincle amb el Consell de
Cambres i la Cambra de Comerç de Girona
La Fundació Vincle estreny llaços amb el Consell de Cambres i la Cambra de Comerç
de Girona per tal d’ampliar la distribució entre els seus membres de l’Informe
EuroMedi. Anàlisi de les potencialitats de l’Euroregió Mediterrània i de les limitacions
que li són imposades, de l’economista Josep Reyner, un voluminós estudi editat
recentment que ofereix un interessant estat de la qüestió al voltant de l’àmbit
socioeconòmic i d’infraestructures del conjunt de territoris de parla catalana.

Tutorial per afegir
el català als videojocs

Sintonitza el català
a Ciutat Meridiana!

Actualment, només el 55% dels
videojocs publicats a Catalunya i l'11%
al País Valencià inclouen el català. És
per aquest motiu que Plataforma per
la Llengua ha elaborat una guia per
afegir el català als videojocs. L’objectiu
d’aquest tutorial és difondre, entre
empreses i desenvolupadors, els
avantatges d'incloure el català en els
productes d'entreteniment. Avui dia,
els videojocs més populars no inclouen
la nostra llengua, com és el cas de FIFA,
League of Legends o Super Mario.

El 30 de novembre Plataforma per
la Llengua va celebrar per quart any
consecutiu la data assenyalada del
Giving Tuesday, en la qual arreu del
món es promouen campanyes de
donacions per a iniciatives socials.
Així, l’entitat va engegar un projecte
amb els joves de Ciutat Meridiana
orientat al món radiofònic i a les
retransmissions esportives. És per
aquest motiu que l’entitat va demanar
a tots els seus simpatitzants la
col·laboració per fer-ho possible.

Arrodoneix la teva compra
als supermercats Bonpreu
i ajuda’ns a aconseguir més
pel·lícules i sèries en català
a les plataformes digitals

La Fundació Vincle
a l’Eix Besòs
Durant tot el 2021 la Fundació Vincle,
juntament amb Plataforma per la
Llengua, ha desenvolupat el Projecte
d’arrelament lingüístic a l’Eix Besòs
(2020-2021), amb uns resultats molt
satisfactoris. El projecte té el suport
de Caixabank i consisteix a crear un
vincle emocional de la llengua catalana
mitjançant tallers d’oci entre estudiants
de diversos instituts de l’Eix Besòs
que no tenen el català com a llengua
primera. En total s’han fet 18 sessions
corresponents a tres tipus de tallers:
de glosa i rumba, de rap i de mems.
Les poblacions que han acollit
aquestes activitats són
Badalona, Sant Adrià de
Besòs i Santa Coloma
de Gramenet.

Aquest gener podràs arrodonir la compra a
Bonpreu i Esclat i fer un donatiu a Plataforma
per la Llengua. Amb el que es reculli podrem
assessorar les plataformes digitals per superar
les barreres per a la plena normalització del català
als seus catàlegs, amb l’objectiu que s’incloguin
més pel·lícules i sèries en català. L'Arrodoniment
Solidari és una iniciativa que permet, de forma
voluntària, que els clients dels establiments
arrodoneixin la seva compra en benefici de
causes socials.
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Arrelament

A l’Eix
Besòs,
en català!

Al Besòs, en català! és el tercer Pla d'Actuació Lingüística Integral, en aquest cas, a tres
ciutats de la comarca del Barcelonès, concretament en el tram de la desembocadura del riu
Besòs. Les poblacions són: Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs.
Són territoris que presenten desigualtats socials i mancances diverses, també en termes de
competència lingüística i coneixements de llengua catalana. Per aquest motiu
plantegen dificultats afegides per crear unes condicions favorables per a l'èxit de
la campanya.
El pla integral es duu a terme d'una manera transversal, en col·laboració amb
les entitats socials i culturals dels municipis del Baix Besòs, i amb els agents
educatius, esportius, etc. Treballem de manera coordinada per potenciar que el
català esdevingui un instrument facilitador de la interacció en una societat tan
intercultural com la dels nostres dies. Volem explicitar a les diverses comunitats
del territori la importància de l'ús social del català com a llengua d'oportunitats
i de participació ciutadana. Aquest projecte pretén fer visible el català a les
institucions, als carrers i als espais públics, entenent que el coneixement i l'ús de
la llengua ajudarà la població que hi resideix a avançar socialment.

La diagnosi
Plataforma per la Llengua ha analitzat la situació
sociolingüística de Badalona, Santa Coloma de
Gramenet i Sant Adrià del Besòs per elaborar
un pla d'actuació orientat que en reverteixi els
dèficits lingüístics. A través d'un seguit d'accions
i d'activitats adreçades a totes les franges d'edat,
l'entitat vol promoure l'ús del català a la zona
per augmentar la cohesió social i les oportunitats
laborals dels habitants d'aquests municipis.

Un any farcit d’activitats
Conta contes per infants, tallers de rap, glosa i
rumba per a joves i tertúlies lingüístiques per
adults són alguns dels exemples de la tasca que
Plataforma per la Llengua ha dut a terme al
territori. Aquest 2021 s'ha treballat amb diferents
entitats i agents de Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adrià del Besòs i Badalona per enriquir
l'oferta d'activitats en llengua catalana. Més
enllà de treballar les competències treballem
perquè les activitats siguin atractives, aportin
una imatge desacomplexada i viva de la llengua
catalana com una eina de cohesió social, i
convidi a prendre part d'aquesta oportunitat
a les persones que no han tingut possibilitat
d'accés a la llengua per motius socioeconòmics o
socioculturals.
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SABADELL

IGUALADA

PERPINYÀ

Cinema a la fresca.

Acte d’entrega de premis del IV
concurs de microrelats eròtics.

Presentació de l’entitat
a alumnes de la Universitat
de Perpinyà.

MOLINS DE REI
Presentació del llibre
Molt a favor.

ESPARREGUERA
Presentació del llibre El català,
la Llengua efervescent.

REUS
Taula rodona de
“Reciprocitat ara!”.

L’ALCORA
Les normes a la Plaça,
Normes de Castelló.

EL PUIG
VALÈNCIA

Som presents
a l'Aplec del Puig.

Participem en la Manifestació
del 9 octubre.

ALACANT
Aniversari Casal
Popular Tio Cuc.
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ARENYS DE MAR

BARCELONA

Cine pícnic a la platja.

Aconseguim que Moritz blindi el
català a les visites de la seva fàbrica.
Organitzem la festa del rock català a
la plaça Reial.
Participem en la Festa Major de la
Mercè, a la ràdio i amb música.

MATARÓ
Cinema a la fresca.

SITGES
Glosada pel Correllengua.

CIUTADELLA
Presentem el llibre Molt a favor. 57
propostes i un pacte per la llengua.
Xerrada formativa sobre el secessionisme lingüístic a Ciutadella.

VILANOVA I LA GELTRÚ
Concert de Gio al Correllengua.

L’ALGUER
Portem el BarnaSants a l’Alguer.

FORMENTERA
Organitzam la taula redona “La
llengua a l’educació de Formentera”.
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Rosa Monforte
Filòloga i delegada territorial
de Plataforma per la Llengua Baix Llobregat

El català continua
sent cosa de tots
En aquests moments en què sembla que tothom està d’acord
que les dades sobre la situació de la llengua catalana han reculat
i ja no només és cosa d’uns quants alarmistes i, a més, aquest
fet es reconeix des de l’administració i existeix la voluntat de
buscar-ne solucions, recordo aquell eslògan institucional de les
primeres campanyes de normalització lingüística “El català, cosa
de tots”.
Gairebé quaranta anys després, i ara que tots considerem que la
situació de la llengua catalana és preocupant, es fa més evident
que mai que no només és una qüestió de les administracions
o de les entitats, sinó que tots podem ser proactius a favor del
català amb petits gestos i canvis d’actitud.
Continua sent cosa de tots perquè la situació de la llengua ho
requereix i cal la implicació tant dels catalanoparlants com de
les persones que parlen altres llengües familiars diferents del
català.
Continua sent cosa de tots perquè no pot ser que a Catalunya
8 de cada 10 catalanoparlants canviïn de llengua quan algú
els parla en castellà, tot afirmant que ho fan per respecte o
educació. Un 94,4% de la població entén el català a Catalunya i,
per tant, no tenen sentit aquests canvis de llengua.
Continua sent cosa de tots perquè en una comarca com el Baix
Llobregat amb unes dades tan negatives pel que fa a la llengua i,
especialment pel que fa als usos, l’actitud de les persones que no
tenen el català com a llengua familiar esdevé clau.
Tothom pot contribuir a fer que la llengua més feble, la llengua
minoritzada, guanyi terreny i que viure plenament en català
sigui de mica en mica més fàcil i una realitat. Pensem-hi: segur
que entre tots podem fer molt per capgirar la situació.
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Catalanitzem
les samarretes del Festival
de Cinema de Sitges
Gràcies a diversos socis, voluntaris i simpatitzants
de Plataforma per la Llengua Sitges, l’ONG del
català va aconseguir catalanitzar les samarretes que
lluïen els voluntaris de la darrera edició del Festival
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya,
després que inicialment l’organització només
n’hagués dissenyat i imprès en castellà.
Deixant de banda la rectificació posterior del
Festival, preocupa l'oblit i la deixadesa vers la
llengua demostrada per l'organització, la qual
fa anys havia millorat en aquest aspecte gràcies
al compromís que l'ONG havia aconseguit amb
l'organització cinèfila per augmentar la presència
de la nostra llengua als diversos àmbits del Festival.
Aquest és un esdeveniment insigne de Sitges que
projecta la població i el conjunt de Catalunya al
món en l'àmbit audiovisual i cinematogràfic. És
per aquest motiu que els voluntaris de Plataforma
per la Llengua van considerar de vital importància
que el festival mostrés el seu arrelament al territori
emprant la llengua catalana amb tota normalitat i
en tots els àmbits, com és el cas de la comunicació i
el marxandatge.

A Girona,
reconeixements
merescuts
El professor David Pagès i Cassú i la
revista Gavarres van ser guardonats
enguany per l’ADAC – Plataforma per la
Llengua Gironès amb el XXXV Premi a la
Normalització Lingüística i Cultural que
va reconèixer també la trajectòria de
l’activista cultural Jordi Dalmau. A l’acte,
que es va celebrar l’11 de juny de 2021
a l’Auditori Josep Irla de l’edifici de la
Generalitat a Girona, també es van lliurar
els guardons de l’edició anterior, la del
2020, ajornada per causes sanitàries
i que van recaure en el gestor cultural
Genís Matabosch i en l’aplicació Wikiloc,
la qual ha facilitat molt a excursionistes i
ciclistes la descoberta del país.

David Casellas
Filòleg i delegat territorial
de Plataforma per la Llengua Gironès

La salut del català a Girona
A hores d’ara, tots sabem que arreu la salut de la llengua catalana és
molt precària. A la ciutat de Girona, tot i que segurament gaudeix
de més bona salut que en algunes altres poblacions de Catalunya,
darrerament hi hem notat un cert relaxament en l’ús del català,
no només pel progrés del castellà sinó també de l’anglès. L’encant
del barri vell de Girona ha comportat que hi apareguin força
establiments de restauració on predomina l’anglès i on és més fàcil
comunicar-se en anglès que no pas en català. Fora del centre, la
presència del castellà cada vegada és més remarcable.
Davant d’aquest fet l’ADAC-Plataforma per la llengua Gironès
ha mantingut converses amb l’Ajuntament, el Consorci de
Normalització Lingüística i l’ANC de Girona per emprendre
accions per tal de revertir aquesta tendència. Creiem que la
campanya informativa sobre el compliment de la Llei de Política
Lingüística ha d’estar complementada per una altra campanya
feta des del voluntariat. És important que el català sigui i continuï
essent la llengua predominant a tota la ciutat.
També ens agradaria incentivar al manteniment de la llengua,
encara que el dependent que ens atén a l’establiment parli el
castellà. Sabem que apel·lar a la responsabilitat de consciència
individual és molt complicat. Els prejudicis lingüístics, sobretot
el de canviar de llengua per bona educació, els tenim molt
interioritzats i cal molta força de voluntat per mantenir-se sempre
parlant català, però només així en garantirem la bona salut.
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CATALUNYA DEL NORD

Compromisos electorals
a Catalunya Nord
De la mateixa manera que fa Plataforma per la Llengua
en altres comicis, uns mesos enrere l’ONG del català va
adreçar-se a les diferents formacions polítiques de cara a
les eleccions regionals i departamentals del juny de 2021.
A l’administració departamental. Respecte dels
compromisos reclamats específicament a l'administració
departamental, Plataforma per la Llengua demana que
s'apliqui plenament la Carta a favor del català del Consell
departamental dels Pirineus Orientals de l'any 2007, la qual
només es compleix parcialment. L'entitat també reclama
mesures en matèria de beques de formació, retolació viària,
turisme i dinamització de la cultura en llengua catalana.
A més, cal que el Consell pressioni l'estat francès perquè
s'organitzi una consulta per canviar el nom del departament
i passi a dir-se País Català-Fenolhedés.
Al Consell Regional. Pel que fa al Consell Regional, l'entitat
demana als partits que apliquin mesures per millorar la
situació del català en tots els àmbits de la gestió pública.
Per exemple, es reclama que el govern de la regió dediqui
com a mínim 2,5 euros per habitant del territori dels Pirineus
Orientals per finançar les polítiques de promoció de la
llengua catalana. Plataforma per la Llengua, a més, vol que
en acabar la legislatura hagi quedat garantit l'ensenyament
del català a l'educació secundària pública, tant als liceus
generalistes com als professionals. A més, l'entitat demana
que s'habilitin cursos de català per al personal sanitari
i els monitors de lleure i d'esports. També és necessari
augmentar la creació de continguts audiovisuals en català
i, a més, cal que els consellers regionals pressionin l'estat
francès perquè quedi garantida la reciprocitat dels mitjans
radiofònics i televisius en català amb els de la resta de
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territoris del domini lingüístic. En el document presentat,
l'entitat també reclama al Consell que esmeni el nom de la
regió perquè passi a dir-se Occitània País Català.
Risc d’involució? El cert és que les majories precedents
han estat de nou votades, i l’avenç de la llengua catalana
no sembla una de les principals preocupacions dels elegits.
Tanmateix, els resultats semblen garantir el risc d'una
involució.

Els partits de rugbi,
amb Ràdio Arrels
Des de l'abril passat, els partits de rugbi de la USAP
i dels Dracs Catalans són comentats en directe en
català per Ràdio Arrels. Davant de l’èxit de la iniciativa,
Catalunya Ràdio va decidir retransmetre també
l’emissió dels partits a través de la seua web ràdio
des del setembre. Tot això gràcies al patronatge de
Plataforma per la Llengua que permet a Sebastià Girard
i a Gregory Sansà fer viure les gestes dels dos grans
clubs catalans en la nostra llengua. Assaig transformat!
No vos ho perdeu pas!

Enric Balaguer
Periodista
i membre de Plataforma
per la Llengua Conflent

Aquí és Perpinyà
Aquesta tardor a Perpinyà cauen les fulles i desapareixien
els panells que deien «Perpinyà», sota la versió francesa
«Perpignan». La transcripció al «francès» dels noms de
les nostres localitats ha estat molt aleatòria.
Molt sovint un final amb «a» és substituït amb «es» o
«e», com és el cas de Prada, Formiguera, Elna o Oleta...
També han escrit en fonètica francesa posant «ou»
pel so «u». A vegades van sortir coses divertides com
la Fenolleda, Centernac, la qual va ser transformada en
Saint-Arnac, un sant imaginari; i, si mirem els carrers, el
carrer del Petit Barri de Ceret és ara un curiós «Rue du

Petit Paris» o a Perpinyà el carrer d'en Guilla «la rue de
l'Anguille». Per a altres casos, voluntàriament o no, s'ha
conservat la forma catalana total o parcialment: «Palau
del Vidre» hauria pogut esdevenir «Palais du Verre»
Sant Esteve : Saint-Etienne.
El respecte de la toponímia catalana és essencial per
marcar la nostra pertinència a un domini lingüístic
distint del francòfon i de l'occità. És per aquest motiu
que no es pot acceptar una greu annexió toponímica en
què el nostre territori s’anomeni «Occitanie», i hem de
fer que la denominació insípida i geogràfica "PyrénéesOrientales" sigui substituïda per un nom que faci
explícita la nostra identitat.
Fer desaparèixer la retolació catalana de Perpinyà com ho
acaba de fer l'ajuntament de Perpinyà és un atac directe a
la llengua, la qual necessita visibilitat.
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Jornada pel voluntariat valencià
Coincidint amb la Diada del 9 d’octubre, Plataforma per la Llengua País Valencià va
dur a terme la formació "Implica't pel valencià", a la sala polivalent de la Societat
Coral El Micalet, per al voluntariat de l'entitat. La sessió formativa es va emmarcar
dins de la campanya d'Emergència Lingüística, amb l'objectiu d'activar tots els
agents lingüístics i fomentar l'ús del valencià en el dia a dia. En aquesta formació
es van compartir accions, eines i propostes per implicar-se per la llengua i es van
poder compartir un recull d'experiències i idees per saber com comportar-se enfront
del canvi de llengua en situacions com anar al mercat, comerços o a institucions
públiques, i fomentar així un canvi en l'actitud lingüística dels valencianoparlants
de tot el país. La formació va anar acompanyada d'un dinar de germanor: una
paella tradicional i una sobretaula amb voluntariat de tot el territori. La jornada va
concloure amb la manifestació per la celebració del 9 d'octubre, Diada Nacional del
País Valencià, en la qual Plataforma per la Llengua participa anualment.
A més, el Grup Motor de voluntaris de l’entitat també va ser a la jornada de
València, en una dinàmica de col·laboració que es vol estendre al conjunt del
domini lingüístic.

Fes-te’n voluntari!

PAÍS VALENCIÀ
El Servei de Queixes de
Plataforma per la Llengua
Tasca fonamental de Plataforma per la
Llengua al País Valencià és l’atenció a
socis, voluntaris i persones pel que fa a
discriminacions sobre l’ús del valencià.
El Servei de Queixes té com a objectiu
defensar la normalitat de l’ús de la
llengua pròpia.
De gener a octubre, s’han atès i
assessorat 172 ciutadans sobre dubtes
o discriminacions en relació amb l’ús
del valencià. L’atenció és permanent
per via telemàtica, presencial i
telefònica, sobre casos relacionats
amb les administracions públiques o
amb empreses privades. Igualment,
s’ha assessorat organitzacions i
mitjans de comunicació.
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Fotògraf. Chi-Hua Salinas Sung

Plataforma per la Llengua duu a terme aquestes activitats gràcies al compromís
dels voluntaris i socis d'arreu del domini lingüístic. S'hi pot col·laborar de diverses
maneres i en diferents tasques, repartides en quatre grans eixos: col·laborant
al territori, participant en la reflexió sobre els àmbits estratègics de treball,
fent activisme a les xarxes socials i consolidant l'ús del valencià per mitjà de
dinamitzacions lingüístiques.

ILLES BALEARS
#NormalitzaMallorca
Sovint, veïns i veïnes de Mallorca
veuen com els seus drets lingüístics
són vulnerats per part de les
administracions públiques, i com de
manera sistemàtica s'incompleix la
Llei de normalització lingüística pel que
fa a la retolació de cartells públics de
senyalització, que no són en català.
Amb tot aquest context, Plataforma
per la Llengua Mallorca ha engegat
#NormalitzaMallorca, una campanya
popular de denúncia i de reivindicació.
Conscients que la situació no és
favorable, ha arribat el moment de
passar a l'acció, activar-nos pel català i
aportar, cadascú de manera individual,
el seu granet d'arena.
Així es proposa a tota la societat que
faci fotos de tots aquells cartells públics
(no parlam, per tant, de negocis privats)
que no estiguin normalitzats o que
incloguin un topònim sense normalitzar
i les publiquin a Twitter amb l’etiqueta
#NormalitzaMallorca
T'has sentit mai, passejant, a un
centre sanitari o a qualsevol moment
de la vida quotidiana, que no ets a
Mallorca tot i no haver sortit de l'illa?
Aquesta és la teva campanya!
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L’ALGUER

Territori

Mireia Plana
Vicepresidenta
de Plataforma
per la Llengua

Vols
directes
entre
Catalunya
i l’Alguer?
De la fi del mes
d’octubre de 2021 i
fins a la primavera
2022, no hi haurà
vols directes entre
Catalunya i l’Alguer.
La programació
de les rutes
internacionals
de Ryanair inclou
destinacions com ara
Madrid, Katowice,
Brussel·les i Lisboa,
però no inclou cap
mena de connexió
amb Catalunya.
Aqueix fet constitueix
un greu dany per
tota la comunitat
catalanoparlant
perquè aqueixes
rutes contribueixen
a reforçar la
llengua catalana i
a mantendre activa
i productiva la
relació entre l'Alguer
i Sardenya amb
Catalunya i tots los
altros territoris del
domini lingüístic.
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Àngel Maresca, barber, pescador
i cantant: l’ànima de l’Alguer

Aquest estiu, l’Alguer, aquell bocinet de terra
sarda a la vora de la mar que parla català, estava
de festa: rebia l’Adifolk, l’aplec de cultura
popular catalana que s’organitza cada any en
una ciutat europea. Gairebé 1.000 persones
vingudes d’arreu del domini lingüístic hi
portaven sardanes, castellers, gegants i balls de
bastons. Després ha estat també en el centre de
la notícia política, i s’ha escrit molt sobre “la
Barceloneta de Sardenya” i altres tòpics. I per a
molta gent, ha estat un descobriment.
Però si volem parlar de l’Alguer de debò hem de
parlar de la seva gent. En l’anterior número de
La Corbella entrevistàvem Carlo Sechi, director
de l’Obra Cultural de l’Alguer. Un home savi,
de fortes conviccions, un treballador de la
cultura. Però afortunadament, no n’és l’únic.
Entre els seus gairebé 44.000 habitants, hi ha
moltes persones que pensen i parlen en català, i
sobretot que canten en català.
Podríem parlar del geni de Claudio Gabriel
Sanna, de la dolçor de Yasmin Bradi, de la
veu inconfusible de Franca Masu, de les
extraordinàries composicions de Paolo Dessì o
d’Antonello Colledanchise i de l’èxit merescut

de Davide Casu..., però aquesta vegada
parlarem d’un referent en la vida cultural i
musical de l’Alguer, i per extensió de tot el
domini lingüístic català. Ens referim a Àngel
Maresca, lo Barber.
En un raconet prop de la plaça dedicada a un
altre gran músic alguerès, Pino Piras, trobem
una barberia ben especial. El barber que us
hi atendrà, a més de deixar els senyors ben
pentinats i afaitats, us explicarà la història
de l’Alguer, us cantarà cançons antigues i
modernes, i us descriurà la mar que banya
l’illa de Sardenya i els peixos que s’hi troben.
L’Àngel és petit, però té un cor molt gran, i
acull tothom sempre amb un somriure i una
cançó. En ell veureu què vol dir ser català i sard,
estimar la terra, la llengua i el país sencer.
Com sabeu, estem treballant de valent per
tenir una escola en alguerès, però també amb
les empreses perquè etiquetin en català, a més
d’impulsar la recuperació de tradicions d’arrel
catalana com les estrenes el dia de Reis... Ens
cal canviar el paisatge de la ciutat, introduir-hi
la llengua com a vehicle de comunicació —i no
solament en les plaques dels noms dels carrers
del barri vell— per tal que
els minyons puguin trobar
el català a casa, però també
a l’escola, al pati, al carrer,
a les botigues, quan surten
d’excursió amb els escoltes
o quan juguen a futbol. I
evidentment, quan canten!
Gràcies a l’Alguer els parlants
de català som més, i més
diversos. No perdeu l’ocasió
de visitar-la, i quan hi aneu,
busqueu l’Àngel Maresca...
i parleu en català!

VOLUNTARIAT
Nova Comissió d’Administració Pública!
Plataforma per la Llengua acaba d’estrenar una nova comissió: la d’Administració
Pública! Aquesta comissió, la més recent de l’entitat, va tenir la primera reunió el
passat octubre. Aquest nou grup de treball ha sorgit de la necessitat de congregar
un grup d’experts dels diferents territoris de parla catalana que puguin establir
les línies estratègiques de l’entitat en l’àmbit de l’administració pública a tots els
nivells (local, autonòmic i estatal) i assessorar i fer aportacions a l’equip tècnic per
tal de desenvolupar els projectes de manera més eficaç.
Aquesta comissió s’ha creat amb una gran representació territorial integrada per
perfils molt diversos. En aquest moment compta amb membres del Principat
de Catalunya, les illes Balears (en representació de Mallorca, Menorca i Eivissa,
respectivament) i el País Valencià, amb una tècnica referent i una representant
de l’Executiva de l’entitat. Esperem que aquest nou equip faci molt bona feina i
aconsegueixi millores en la presència del català en l’àmbit institucional!

La Veu del Voluntariat
Coneixes el nou espai
La Veu del Voluntariat? Entra a:
www.plataforma-llengua.cat/quefem/la-veu-del-voluntariat

Voluntaris en actiu
Els voluntaris de Plataforma per
la Llengua mouen les campanyes
al carrer. Arreu del domini lingüístic
promouen l’ús de la llengua.
Les accions dels voluntaris permeten
continuar treballant i sumar èxits!
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Xarxes socials

+ 96.800

seguidors

+ 64.000

seguidors

+ 34.400

seguidors

+ 3.900

seguidors

+ 2.000

30.000 referents lingüístics
Al web Notexcusis.cat es pot signar la carta oberta
de la campanya “Tots som referents lingüístics.
No t’excusis!”, que ja compta amb 30.000 signatures
de suport, i accedir als continguts per als diferents
sectors que es desvelaran al llarg del curs, adreçats
especialment als agents més vinculats amb la
joventut. A més, la campanya consciencia sobre
aquest fet en un gran espai de socialització juvenil
com són les xarxes socials. Si vols saber com avança
la campanya, ens pots trobar a:
Instagram.com/notexcusis
Twitter.com/notexcusis
Facebook.com/notexcusis
o a Notexcusis.cat, info@notexcusis.cat
o amb l’etiqueta #Notexcusis

membres

6 llistes i
2 àlbums
38 publicacions
en línia

I tu, ja ens segueixes?
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CatalApp
Després d’analitzar la realitat lingüística a les
principals cadenes de restaurants del domini
lingüístic, el mes d’octubre vam analitzar els
comerços més responsables amb la llengua a Sants i
Gràcia, els dos barris més actius de l’aplicació. A més,
pel camí hem superat les 70.000 valoracions arreu del
domini lingüístic gràcies als més de 14.000 usuaris
que defensen la llengua des del mòbil.

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.
Plataforma per la Llengua @llenguacat - 25 de juny
El president del #Barça, @JoanLaportaFCB, es
compromet a fer que el canal de Twitter
@FCBarcelona sigui el perfil en català, en lloc de
l’actual @FCBarcelona_cat. El català és llengua
oficial del club i aquest és un pas a favor de la
seva normalització a les xarxes socials!

Plataforma per la Llengua @llenguacat - 23 de juliol
Els certificats sanitaris en català no serveixen per
entrar a l’Estat espanyol.
Tres normes del mes de juny exclouen el català
d’entre les llengües acceptades per als certificats
de vacunació, de prova diagnòstica o de
recuperació del coronavirus

Plataforma per la Llengua @llenguacat - 27 d’oct.
El TN Migdia de @tv3cat ha fet un ampli repàs de
les dades de l’#InformeCAT21 que hem presentat
avui.
Per exemple, el 80% dels catalanoparlants
canvien de llengua quan els parlen en castellà,
majoritàriament “per respecte” o “per educació”.
#EmergènciaLingüística

Instagram és on trobareu les millors
imatges de les campanyes i els actes
de 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

Avui hem gaudit del millor rock català a la Plaça Reial.
De la mà de @ruc_n_roll hem pogut cantar i ballar els clàssics
de @sopa_decabra, Sau, @laxnbustooficial i @elspetsoficial
Fotografies de @pauewo
9 d’octubre de 2021

plataformaperlallengua

Plataforma per la Llengua @llenguacat - 16 de nov.
Assetgen un nen de 12 anys i fan crides a
pegar-li perquè s’expressa en català al grup de
Whatsapp de l’institut
El nen no es va acoquinar i es va mantenir
sempre en català, actitud que hauria de servir
d’exemple a tots els catalanoparlants.
La notaria d’Albaida dificulta una compravenda perquè diu
que els documents estan en “català” i no en “valencià”.
@plataformapv ha presentat una queixa a l’Oficina de Drets
Lingüístics i ha enviat una carta al col·legi de notaris de
#València Més detalls www.plataforma-llengua.cat
Signa per defensar la unitat de la llengua a
www.som10milions.cat! #Som10Milions
9 de setembre de 2021
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Jocs de llengua
En els darrers números de
La Corbella vam endinsarnos en les comarques de
la Franja i de la Catalunya
Nord per tal d’esbrinar noms
Octavian Mocanu
de municipis d’aquests
territoris. Avui us convidem a tastar la gastronomia
pròpia de diversos indrets del domini lingüístic.
De quins plats i productes parlem? Endevineu-los!
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07

08

Cuina
tradicional
o menjar ràpid?

09

A la vida hi ha
moments per a tot!
En qualsevol dels casos, el
plaer gastronòmic no ha de
ser incompatible amb gaudir dels
nostres drets lingüístics. Per això,
Plataforma per la Llengua ha analitzat
la realitat lingüística de setze cadenes de
menjar ràpid als territoris de parla catalana i els
resultats indiquen que Sandwichez, Viena, König
i Nostrum són les empreses que tenen més cura dels
drets lingüístics dels consumidors catalanoparlants.

A

10

Φ

10

A

Per la cua, hi trobem Foster's Hollywood, 100 Montaditos,
Burger King, KFC, McDonald's, Domino's Pizza, La Tagliatella,
Telepizza i Enrique Tomás, establiments que deixen de banda el
català en les seves relacions amb el consumidor.
Les dades s'han extret a partir del miler de valoracions que han
fet els usuaris de l'aplicació Catalapp, la qual avalua l'atenció
lingüística dels establiments dels territoris de parla catalana.
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To
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Els socis i sòcies de Plataforma per
la Llengua, l’ONG del català, podeu
gaudir de descomptes i avantatges
com aquests:

So
ci
sn
ou
s

Promocions

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

Descomptes

Descomptes
10% de escompte

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% de

Solució jeroglífics:
01. TRINXAT = TRI N + XAT
02. ESQUEIXADA =
ES QUEIXA D + A
03. ROMESCO = ROM + ESCÓ
04. ESGARRAT = ES + GARRA + T
05. SECALLONA = SECALL + ONA
06. BOTIFARRA =
BOT + I + FAR + RA
07. XATÓ = XA + TO
08. PAELLA = PA + ELLA
09. MONA = MÓN + A
10. FIDEUÀ = FI + DEU + A

descompte
en la factura telefònica de mòbil
o paquets Adsl/Fibra amb mòbil
durant 12 mesos.
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50% de descompte en la subs-

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

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

15% de descompte
10% de descompte en la compra

de marxandatge en català
a la botiga virtual i física.

per internet d’experiències
per gaudir de Catalunya.

50% de descompte en la

subscripció anual al setmanari en la
seva versió digital.

15% de descompte en la

subscripció anual en aquesta
revista educativa infantil.

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

Ruta Pompeu
Fabra per
Barcelona.

5% de descompte

presentant el carnet
de soci a la llibreria.

Aquestes són algunes de les promocions que ja pots haver
gaudit com a soci o sòcia durant els darrers mesos de l’any:

Descomptes
5% de descompte
en llibres i

10% en jocs en català a

la llibreria Quart Creixent
de Palma.

10% de descompte en visites
guiades, circuits i excursions
en català arreu del món.

10% de descompte en cinc

experiències enoturístiques diferents

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

25% de descompte

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

5% de descompte en les activitats
que organitzen els Amics
d’Els Clàssics.

20% de descompte en les

activitats que aquesta empresa
marítima organitza.

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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Poder viure
plenament
en català
també
depèn de tu
Fes-te'n
voluntari!

