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El Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu 
Fabra va ser l’escenari escollit  el 2022 per dur 
a terme la jornada "Actius per la llengua", una 

trobada entre el voluntariat, socis i l'equip tècnic 
de Plataforma per la Llengua, en la qual vam poder 

compartir projectes que estem desenvolupant per 
tot el domini lingüístic. 
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Editorial

Quan, ara fa dos anys, vam dedicar la gala de lliurament dels 
VIII Premis Martí Gasull i Roig a reivindicar un audiovisual 
català en totes les seves facetes, érem plenament conscients 
que aquest era un sector estratègic al qual calia destinar la 
màxima prioritat possible: creativitat i recursos. La pandèmia 
i els mesos de confinament van evidenciar i accelerar allò 
que ja sabíem: que el present —i el futur— del català es troba 
en la capacitat que tinguem de fer que sigui present i útil cap 
allà on es dirigeix la societat d’avui, amb una mirada posada 
especialment en les noves tendències i hàbits de consum i 
lleure dels infants, adolescents i joves. El català ha de ser, 
també, la llengua de les pantalles. 

Aquesta ha estat una reflexió compartida que ha permès 
avenços significatius en molt poc temps. Des de l’aparició 
del projecte AINA, impulsat per la Generalitat de Catalunya 
per facilitar el desenvolupament de traductors o assistents 
de veu, fins a la creació del nou Súper 3 (SX3) que ofereix 
el nou entorn digital per a famílies i escoles amb vídeos 
a la carta per al públic infantil. A més, és clar, de l’esclat 
de referents comunicatius, pòdcasts i de la incorporació 
de nous professionals amb perspectiva generacional als 
mitjans convencionals.  

Al llarg d’aquests dos anys també hem destinat molts 
esforços en aquests àmbits, que entenem crucials, tant 
per a l’ús social català del conjunt de la població com per 

a la llengua associada a l’imaginari col·lectiu i d’oci de la 
generació Z  —o centennials, els nascuts al tombant del segle 
— i la generació Alfa, ja plenament al segle XXI. Així, si el 
2019 ja vam donar suport a iniciatives pioneres com les dels 
Valençubers, punt de trobada dels creadors de continguts 
valencians, des de l’ONG del català acabem d’impulsar el 
Repte Kinton, un concurs amb desafiaments mensuals a les 
xarxes socials per omplir Instagram i TikTok de continguts en 
la nostra llengua. A més, aquest desembre vam dur a terme 
l’exitosa primera edició del SAGA, un saló de gaming que 
va omplir la Farga de l’Hospitalet de Llobregat de joves que 
volen gaudir amb els videojocs en català. 

Aquests mesos també hem estat treballant intensament per 
millorar una insuficient Llei de l’audiovisual que no ofereix 
les eines que necessitem per tirar endavant una indústria 
cultural potent en la nostra llengua. Al mateix temps, des de 
l’entitat hem reforçat i renovat projectes cabdals, com són els 
tallers digitals a escoles de primària i instituts de secundària 
en el marc dels Plans d’Actuació Lingüística Integral. A més, a 
través dels donatius rebuts durant el Giving Tuesday, l’entitat 
ha pogut desenvolupar un ambiciós Eivissa Bits, que ha 
sacsejat els joves de l’illa a través de la música.

En aquest context és important consolidar tot el seguit 
de projectes recents que marquen el ritme de la llengua 
dels nostres dies per tal d’assegurar-ne l’èxit i maximitzar 
l’impacte social a favor del català.

Fem que el català avanci!

Immediatesa  
digital
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Els joves són el grup social en què s'ha fet més palès 
el retrocés en l'ús social del català, ja que viuen 
en un entorn comunicatiu i audiovisual altament 
descatalanitzat. Tanmateix, també representen 
el futur de la llengua i per això és vital reforçar la 
presència del català als espais de lleure dels infants  
i joves del domini lingüístic. 

Per fer-ho, la música, el vessant lúdic escolar, els 
continguts audiovisuals i els influenciadors de les 
xarxes socials hi tenen un paper fonamental. I és per 
això que Plataforma per la Llengua impulsa i reforça 
nombrosos projectes en aquest àmbit prioritari.

Activem-nos!

Recentment, en una entrevista al voltant de la 
immersió lingüística a les escoles i la sentència 
del 25 % explicitava que, si bé hem de garantir 
amb fermesa i consens el model d’escola catalana, 
no podem fiar el present i el futur de la llengua 
únicament a l’escolarització: «Surts de l’escola i la 
gent no parla la llengua. [...] Necessiten un impuls, 
i reforçar l’ensenyament és bàsic; però també cal 
reforçar l’entorn de l’ensenyament, que és tot, 
molt especialment el món de lleure, els esports i les 
activitats extraescolars». 

El que és primordial per a nosaltres és que quan els 
nostres joves —i també el conjunt de la societat— 
obrin una plataforma per veure una sèrie o una 
pel·lícula, o quan la gent entri als seus perfils de 
xarxes socials, trobi sense esforç una proporció 
raonable d’entreteniment i publicacions en català.  
I que la gent pugui gaudir de música en català visqui 
on visqui, i que tothom pugui trobar videojocs 
en la nostra llengua de la mateixa manera que, en 
altres països, els parlants d’altres llengües en troben 
en la seva. Estem parlant, ni més ni menys, que 
de l’aplicació pràctica d’aquell vell —i alhora ben 
vigent— lema de Plataforma per la llengua: «volem 
viure plenament en català» (no caldria ni dir que 
sense renunciar, sinó potenciant el coneixement de 
com més llengües, millor).

I al mateix temps que tirem endavant noves iniciatives 
per aconseguir aquestes fites vinculades a la joventut i 
la modernitat, una cosa fàcil i barata que hauríem de 
fer tots en el nostre dia a dia és no canviar de llengua, 
ja que és una cosa que només depèn de cadascú de 
nosaltres i sabem que pràcticament tothom l’entén. 
Hem de donar un impuls global i el més fàcil i útil és 
que els mateixos catalanoparlants  
ens desacomplexem i fem servir el català amb 
naturalitat.

Joventut i modernitat

Òscar Escuder
President de Plataforma per la Llengua
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Gran èxit de la primera  
edició de SAGA, Saló del Gaming
Més de 3.500 persones van passar per la Farga de l’Hospitalet 
de Llobregat per assistir a la primera edició de SAGA, Saló del 
Gaming. Organitzat per Plataforma per la Llengua, SAGA vol ser 
el referent del món del videojoc en català als territoris de parla 
catalana i ha nascut per ser el punt de trobada de les empreses 
creadores de videojocs, les comunitats de jugadors, els treballa-
dors del sector, els centres formatius i les institucions públiques. 

Durant els dos dies que va durar el saló, els assistents van poder 
visitar més de 50 expositors entre empreses de videojocs, clubs 
de jugadors, associacions d'esports electrònics, centres formatius 
i associacions. Els visitants van poder conèixer les diferents pos-
sibilitats formatives, comprar les darreres novetats de videojocs 
amb versió en català, assistir a més d'una vintena de tallers i  
xerrades, jugar als jocs que els diferents clubs els van deixar 
provar, participar en concursos de disfresses i descobrir el futbol 
amb cotxes de radiocontrol o unes ulleres de realitat virtual. Els 
qui ho van voler, a més, també van poder jugar fins a 36 hores a 
més de 25 videojocs en un espai LAN habilitat tota la nit. El saló 
també va acollir competicions vibrants de League of Legends i 
Valorant, i va comptar amb la participació de l’equip d’esports 
electrònics del Futbol Club Barcelona com a convidat especial.

A més de les competicions de videojocs, SAGA també ha 
servit per premiar i prestigiar els millors videojocs del 
mercat que inclouen el català. El gran guanyador de la 
primera edició dels Premis SAGA va ser el videojoc Endling-
Extinction is Forever, de l'empresa barcelonina Herobeat 
Studios, que es va endur el Premi del videojoc català de 
l'any i dos premis més: el de la millor banda sonora i el del 
millor art visual.

SAGA, Saló del Gaming, ha servit per enfortir les relacions 
entre els diferents actors del sector del videojoc en català i 
per explorar futures col·laboracions. L'impuls de la iniciativa 
ha contribuït a fer que el principal retransmissor en línia 
a Twitch en català, Norman López, que ha presentat els 
Premis SAGA i ha fet diversos directes durant el saló, hagi 
arribat aquest diumenge al matí on no havia arribat mai 
cap retransmissor en línia en català: als 10.000 seguidors a 
la plataforma. Tot i que la presència del català als videojocs 
continua sent residual, cal tenir en compte que Catalunya 
concentra el 50 % de la facturació d'aquest sector a l'Estat 
espanyol i que el 40% del total de les empreses de l'Estat 
són del Principat, el País Valencià i les Illes Balears.

Quan es parla del futur del català, sovint 
es comet un greu error: menystenir 
l’entreteniment. L’entreteniment és una 
peça cabdal del dia a dia de qualsevol 
persona i a més és totalment transversal. 
Si tenim en compte que avui dia infants i 
adolescents s’entretenen sobretot a través 
de videojocs, ningú no pot discutir que 
aquest és un punt clau on cal treballar 
perquè el català hi tingui més presència. 

Tot i que recentment estem veient 
com cada any tenim alguns videojocs 
publicats en català, actualment l'oferta 
de videojocs en català és pràcticament 
inexistent. Els pocs jocs que, de manera 
oficial, incorporen el català, no arriben 
al centenar d’un total de més de cent 
vint mil videojocs que s'han publicat 
des del 1962. 

És per això que neix SAGA, el primer 
Saló del Gaming en català. A SAGA 
trobarem tot el que es mou al voltant 
dels videojocs: formació, creació, 
comunitats, videojocs, campionats 
d'esports electrònics, creació de 
contingut, premis anuals... I tot, en 
català! 

Des de la Comissió de videojocs de 
Plataforma per la Llengua estem 
segurs que aquesta és una de les millors 
maneres d’impulsar l’ús del català dins 
d'un sector molt potent a tot el domini 
lingüístic i amb molt d’impacte a totes 
les edats i, sobretot, en el públic infantil 
i adolescent.

L’entreteniment

Roger Baldomà
Programador i membre  

de l’Executiva de Plataforma per la Llengua

Activem-nos!
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Repte Kinton té la voluntat de 
ser el concurs de referència per a aquest 

tipus de continguts audiovisuals arreu dels  
territoris de parla catalana i s'ha batejat amb aquest  
nom amb motiu del núvol Kinton, el núvol màgic  
de Son Goku, protagonista de la sèrie Bola de drac.  
La importància que va tenir aquesta sèrie d'anime  
per a la normalització lingüística del català durant 

els anys 90 ha inspirat l'organització del concurs, 
que vol emular-ne l'èxit per normalitzar el català 

entre els joves a través, en aquest cas, dels 
vídeos a les xarxes socials.

    El núvol  
de Son Goku

Audiovisual
El 26 de maig del 2022, el Congrés de Diputats aprovava la 
nova Llei de l’audiovisual, amb unes quotes insuficients i 
testimonials per a la llengua catalana, que va esdevenir una 
oportunitat perduda per garantir la pluralitat lingüística. 

Durant gairebé dos anys, Plataforma per la Llengua va 
estar duent a terme una intensa campanya d’estudi 
i pressió a les formacions polítiques per aconseguir 
un redactat més favorable a la indústria audiovisual 
catalana. Una intensa activitat que va comptar amb el 
suport o l’assessorament, en les seves diverses fases, de 
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya 
(AADPC), el Clúster Audiovisual de Catalunya i l’Acadèmia 
del Cinema Català.  

Amb les entitats de llengua

Plataforma per la Llengua, juntament amb entitats  
a favor del català, l’euskera i el gallec, va intervenir tant  
en el procés d'al·legacions a l'avantprojecte de llei com en  
el debat del projecte, presentant propostes al Ministeri i 
als diferents grups parlamentaris per tal que la nova llei 
reconegués la pluralitat lingüística com a principi bàsic 
i igualés continguts i percentatges mínims garantits 
per a totes les llengües en el doblatge, els subtítols i les 
audiodescripcions, i també perquè recollís el finançament 
anticipat de produccions audiovisuals als canals i a les 
plataformes en línia o sota demanda.

Més audiovisual Consulteu les 10 propostes 
concretes que Plataforma per la Llengua proposa  
per fer un pas endavant en l’audiovisual en català  
a: mesaudiovisual.cat 

Kinton
Inventar un garrotín que inclogui les paraules 
‘sentir’, ‘brindar’ i ‘xiuxiuejar’, i penjar-lo a TikTok  
o Instagram Reels amb l’etiqueta #Reptekinton. 
El guanyador obtindrà 1.000 € de premi. 

Aquest va ser el primer repte plantejat per Kinton, 
una proposta de Plataforma per la Llengua que té 
l'objectiu d'incentivar la creació de continguts en 
català a TikTok i Instagram Reels perquè la llengua 
arribi a nous públics, especialment els joves, i per 
normalitzar el català fora de l'àmbit escolar. El 
creixement de contingut en la nostra llengua ha de 
permetre que els joves tinguin nous referents en 
català, el vegin com una llengua vàlida per crear 
contingut a les xarxes i s'animin a fer-lo servir.

II Concurs de TikTok en valencià

The Paelleta, Lucia Castelló i Tia Visantica 
són els guanyadors del II Concurs 

de TikTok en valencià que organitza 
Plataforma per la Llengua, amb tres 

categories d’edat (menys de 16 anys, entre 
16 i 20 anys, i més de 20 anys) valorades 

per un jurat especialitzat. Al mateix temps, 
al llarg del curs escolar i en col·laboració 

amb la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esports de la Generalitat Valenciana, 
s’han dut a terme 40 tallers de TikTok 

en valencià en instituts, dinamitzats per 
l’influenciador Fran Tudela, més conegut 

com a @Cabrafotuda.

Cada vegada, el jovent va prenent cons-
ciència que és possible gaudir i crear 
contingut en la nostra llengua de ma-
nera natural en espais que clarament 
estan copats pel castellà o l’anglès.

Tenir referents en català a les diferents 
xarxes socials i plataformes de 
contingut audiovisual, com el cas de 
Twitch i YouTube, és necessari per 
normalitzar l’ús de la llengua i, per 
altra banda, sentir-se identificat amb 
influenciadors que prenen consciència 
del seu territori i cultura.

El català a les xarxes i plataformes 
continua creixent exponencialment 
amb força i amb diferents tipus de 
continguts. Un factor clau és la creació 
i difusió d’iniciatives que impliquen la 
participació directa de la joventut, com 
és el cas del Repte Kinton.

Aquest concurs es va crear amb 
l’objectiu de generar i potenciar 
referents en català a les xarxes socials 
entre el jovent, amb el suport del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Tant 
TikTok com Instagram Reels es 
van emplenar de creadores cantant 
garrotins en català, el primer repte 
amb el qual vam donar el tret de 
sortida a la iniciativa. I... objectiu 
aconseguit: un repte per crear i una 
acció per consolidar.

A les xarxes 
socials

Susana Pérez
Creadora de continguts  

i membre de l’Executiva  
de Plataforma per la Llengua

Activem-nos!
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El passat 25 de setembre vàrem fer la festa 
final del projecte Eivissa Bits, que ha estat 
possible gràcies als donatius de gairebé 
quatre-cents mecenes per mor del Giving 
Tuesday de l’any 2020. Aquest projecte, que 
ha donat lloc a un recopilatori de cançons 
que combinen la música urbana i el cant 
pagès —tradicional de les Pitiüses—, es 
va dur a terme durant el curs 2021-2022. 
Així, els alumnes de tercer i quart d’ESO 
de diferents instituts de la Ciutat d’Eivissa 
varen rebre diferents tallers de rap i de cant 
pagès, a partir dels quals dissenyaren un 
total de devuit cançons que tracten temes 
com el bullying o el turisme massiu que 
ofega l’illa, temes d’actualitat que preocupen 
els joves. És obvi que projectes com aquest 
són essencials per tal de promoure la llengua 
entre el jovent, al costat d’iniciatives que 
també fomentin la presència del català a 
TikTok, YouTube, etc., car tan sols així 
podrem aconseguir, d’una banda, que 
apareguin referents lingüístics nous per a 
les generacions futures i, de l’altra, que el 
català deixi de percebre’s com una llengua 
vinculada exclusivament a l’escola o a uns 
idearis polítics concrets —com alguns 
partits polítics, de manera interessada, volen 
fer creure. En definitiva, iniciatives com 
l’Eivissa Bits, a més d’atracar la llengua a 
sectors de la població que tan sols l’associen 
a l’escola o a una assignatura, permeten 
que el català sigui present en espais on 
tradicionalment ha tengut poca presència, 
com ho és l’oci i el lleure juvenils.

Arrels i ales, el 
projecte Eivissa Bits

Ivan Solivellas
Sociolingüista i delegat de  

Plataforma per la Llengua Illes Balears

Eivissa Bits
70 tallers de rap i cant 
pagès a 530 alumnes d’ESO. 
Aquestes són les xifres 
d'Eivissa Bits, un projecte a 
través del qual Plataforma 
per la Llengua també ha 
volgut reivindicar la vigència 
d’una tradició viva en 
transformació constant que 
no perd de vista les lluites 
socials i les problemàtiques 
actuals. Per això, en el marc 
del projecte, la tradició 
s'ha volgut enllaçar amb 
la modernitat del rap i 
s'ha posat al servei de la 
denúncia social amb la 
gravació d’un videoclip en la 
nostra llengua: Bullying. 

La iniciativa de Plataforma 
per la Llengua neix amb la 
intenció de fomentar l'ús del 
català entre els joves tenint 
en compte que Eivissa (i, con- 
cretament, Vila) és una 
zona d'urgent intervenció 
lingüística, atesa la seva 
complexitat sociolingüística. 
Així mateix, també està 
preparant un documentari 
que farà una radiografia de 
la situació de la llengua i del 
cant pagès a l'illa. 

Activem-nos!

Tísner
3.800 alumnes de 96 escoles diferents de 
Catalunya, la Catalunya del Nord, el País 
Valencià i, per primera vegada, també de 
les Illes Balears i l’Alguer van participar en 
la VII edició del Concurs Tísner de Creació 
de Jocs de Català, que va comptar amb 
un jurat de luxe format per la menorquina 
Antònia Gomis; els catalans Jaume Cela, 
Roger Baldomà i Màrius Serra; l'algueresa 
Maria Antonietta Salaris, i la valenciana 
Laia Maurí.

Al Museu del Joguet de Catalunya
El joc guanyador del Concurs Tísner 
que promou Plataforma per la Llengua 
dirigit a l’alumnat d’11 i 12 anys de 
tot l’àmbit lingüístic va ser exposat al 
Museu del Joguet de Catalunya, per tal 
de reconèixer-ne el valor.

Els guanyadors Tarragona va acollir la gala dels premis que en aquesta edició van 
reconèixer l’originalitat dels projectes, presentats per Jesuïtes Poble Sec – Sant Pere Claver 
(Barcelona), l’Espai Obert La Serra  (Sant Pere de Ribes) i l’Escola Sol i Vent (Vilafant). A més, 
el jurat també va lliurar set accèssits a l'Escola Jacint Verdaguer (Sils), l'Escola Carles Salvador 
(Castelló de la Plana), l'Escola S'Olivera (Puig d'en Valls, illa d'Eivissa), l'Institut Comprensiu 
n. 3 (l'Alguer), la Bressola Pompeu Fabra (El Soler), l'aula d'acollida de l'Escola Sant Llorenç 
del Munt (Terrassa) i l'Escola Sant Esteve (Valls de Torroella, Sant Mateu de Bages).

Meridiana Rock
8 hores de música en català en plena festa 
major del barri de Porta i de Nou Barris de 
Barcelona. La tercera edició del Meridiana 
Rock va tornar a ser un èxit, en el marc del Pla 
d’Actuació Lingüística Integral que Plataforma 
per la Llengua desenvolupa per revitalitzar 
la presència de la llengua catalana en aquest 
enclavament estratègic de Barcelona, 
històricament exclòs de la centralitat cultural 
tradicional de la ciutat. En aquest sentit, el 
Meridiana Rock compta amb la col·laboració de 
moltes entitats del barri de Porta i especialment 
de les integrades a la Comissió de festes. 

Els grups

En aquesta cita 
musical de referència 
de l’ONG del català 
i Sunmusic BCN —la 
productora del Canet 
Rock—, que va tenir 
lloc el divendres 13 
de maig del 2022, 
van participar Buhos, 
Roba Estesa, La 
Fúmiga, Flashy Ice 
Cream, Infumables, 
Nel·lo C i Dj OGT. 
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15

La transmissió 
intergeneracional  
del català és del 80% 
a Catalunya i a les  
Illes Balears, i del 60%  
al País Valencià.

La meitat dels 
catalanoparlants  
a Catalunya creuen  
que la submissió 
lingüística no és una 
amenaça per a la llengua.

A l’Estat espanyol,  
més de dues 
terceres parts dels 
catalanoparlants inicials 
saben que el català  
de Catalunya, el del  
País Valencià i el de 
les Illes són la mateixa 
llengua.

A la Franja de Ponent, 
el 43,7 % dels habitants 
parlen només en català 
amb els veïns, però tan 
sols el 8,2 % ho fan  
amb el metge.

Només l’1,9 %  
de les grans marques  
fan servir el català  
a les publicacions 
d’Instagram. 

01

02

03

04

05

8 de cada 10 residents 
 a Catalunya estan  
d’acord amb el model 
escolar de vehicularitat 
única del català.

A la Catalunya del Nord,  
el 19 % de la mainada  
rep algun ensenyament 
en català. 

A Catalunya, només  
el 46,8 % dels professors 
parlen sempre o gairebé 
sempre en català als 
alumnes de 4t d’ESO.

El 63,4 % dels advocats 
catalans creuen que  
els jutges que treballen  
a Catalunya haurien  
de conèixer el català.

Internet és l’àmbit en  
què els valencians usen 
més la llengua pròpia: 
el 46,8 % s'hi expressa 
en valencià, mentre que 
només el 21,7 % ho fa 
majoritàriament al lloc  
de treball. 
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07
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09
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Una tendència preocupant
El 2022 marca l’onzena edició de l’InformeCat, el recull de 50 
dades sobre la situació de la llengua catalana que publica 
anualment Plataforma per la Llengua. L’InformeCat presenta 
una visió panoràmica de la llengua durant els darrers anys, 
amb dades que tracten diversos aspectes de la situació 
política, social i cultural del català, així com de la seva 
presència en àmbits com la tecnologia i l’educació. A més, 
l’InformeCat presenta cada any algunes efemèrides rellevants 
que permeten entendre aspectes de la història de la llengua.

L’informe de l’any 2022, com els dels anys directament anteriors,  
manté la tendència de presentar una imatge de conjunt 
preocupant, però també amb raons per a l’optimisme. Aquesta 
situació complexa va ser batejada per Plataforma per la Llengua 
com una «emergència lingüística», nom que ha quallat en 
l’imaginari col·lectiu. En aquesta mateixa pàgina, el lector 
trobarà algunes de les dades més destacades de l’InformeCat del 
2022. Algunes són clarament positives i d’altres, preocupants, 
conviden a una acció decidida per a l’enfortiment de la llengua.

Una de les xifres clau de l’InformeCat del 2022 
és la que constata que 8 de cada 10 residents a 
Catalunya estan d’acord amb el model escolar 
de vehicularitat única del català. Aquesta és 
una dada important perquè la immersió és un 
sistema que garanteix cohesió social i origina 
adhesió, actualment percebut com a necessari, 
i que ens ha construït com a comunitat 
lingüística.

A Catalunya l’aplicació de les tècniques que 
implica la immersió s’han anat relaxant des 
de fa anys i el Departament d’Educació no ha 
analitzat la realitat amb dades de la seva efectiva 
aplicació i coneixement. S’ha limitat a aclucar 
els ulls per no haver de prendre mesures i ha 
renunciat a defensar judicialment el model fins 
a totes les instàncies possibles. Ara sabem, per 
exemple, que a Catalunya, només el 46,8% dels 
professors parlen sempre o gairebé sempre en 
català als alumnes de 4t d’ESO.

La inspecció no ha inspeccionat mai, no ha 
sabut mai si el sistema es complia. Així, el 
model d’escola catalana ha funcionat més per 
voluntat de la gent que no per un sistema de 
control que garantís recursos. La comunitat 
educativa ho ha hagut de fer sola i sense prou 
mitjans. Tot i així es parla d’un model d’èxit 
El fet més important és l’actitud lingüística 
de tots nosaltres. Si nosaltres creguéssim en 
l’escola en català, si no afluixéssim, si no ens 
excuséssim i el govern hi posés els mitjans i els 
criteris pedagògics que toqués, la immersió 
seria real. Al final és una qüestió de voluntat. 
Si tenim la voluntat de fer-ho, com altres 
coses que hem fet per voluntat, ningú ni cap 
sentència ens tombarà.

Llengua vehicular

 
Rut Carandell 

Directora de  
Plataforma per la Llengua
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10 DADES DESTACADES 
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Mancances i impediments
Plataforma per la Llengua publica cada any un report d’anàlisi de les queixes 
lingüístiques que ha atès l’any anterior. Aquest informe anual es deriva de la feina 
del servei d’assessorament i d’atenció als ciutadans de l’entitat, un servei adreçat 
a aquells que volen denunciar males pràctiques lingüístiques i discriminacions, o 
que volen informació relacionada amb els drets lingüístics i la normalització del 
català. El report permet conèixer les preocupacions dels parlants en el seu dia a 
dia i, indirectament, ajuda a detectar mancances i impediments en el procés de 
normalització de la llengua.

Els treballs de Plataforma per la Llengua estudien les queixes des de diferents 
perspectives: la quantitat al llarg dels anys, l’espai geogràfic en què han succeït 
(territoris, comarques, ciutats), si pertanyen a l’esfera pública o privada, el 
nivell administratiu o sector econòmic concret, la naturalesa concreta dels 
fets denunciats mitjançant una classificació pròpia (“atenció oral o escrita”, 
“informació exposada al públic o megafonia”, “etiquetatge i instruccions”...), etc. 
Un coneixement acurat d’un problema és un primer pas indispensable per poder 
plantejar-hi una solució. Els informes de queixes cerquen precisament donar eines 
a la comunitat catalanoparlant per superar els problemes que la llengua arrossega.

5 casos recents 
1. Una ciutadana de Montmeló va 

rebre una carta certificada. Quan 
va parlar en català, la cartera, de 
Correus, va dir-li de males maneres 
que parlés en castellà. Quan la veïna 
va mantenir-se en català, la cartera 
li va dir: “eres una dictadora, ¡estoy 
harta de gente como tú!”. Llavors 
li va fer una botifarra i se'n va anar 
sense donar-li la carta.

2. Un ciutadà de Nules va fixar-se que 
la senyalització de l’aparcament de 
l’estació de Renfe de la localitat era 
exclusivament en castellà.

3. Una estudiant de la Universitat de 
les Illes Balears va apuntar-se a una 
assignatura anunciada en català.  
El primer dia de classe la professora 
de la matèria va decidir que faria 
la classe en castellà perquè hi 
havia dues alumnes estrangeres 

d’Erasmus que no entenien el català. 
A la classe hi havia 67 persones.

4. Un resident de Vic va rebre una 
carta de la DGT amb el seu carnet de 
conduir renovat. Quan el va mirar, va 
veure que era únicament en castellà. 
El seu carnet anterior era en format 
bilingüe castellà-català, com de fet 
hi obliga la legislació.

5. Una veïna de Vilafranca del Penedès 
estava en el procés de compra d’un 
immoble. Va demanar les escriptures 
de compravenda i del préstec 
hipotecari en català. La notaria li va 
facilitar l’escriptura de compravenda 
en català, però el banc, el BBVA, 
no tenia un model d'escriptura del 
préstec hipotecari en català. El servei 
de traduccions del BBVA va assumir 
la traducció, però va fer-la esperar 
una setmana addicional.

El supremacisme lingüístic castellà, a debat
El dissabte primer d’octubre, al voltant de dues-centes 
persones es van aplegar a la Casa de la Convalescència 
de l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona, per sentir quatre 
ponències sobre el supremacisme lingüístic castellà. El 
seminari, organitzat per Plataforma per la Llengua, va comptar 
amb les conferències dels acadèmics Christiane Stallaert, Juan 
Carlos Moreno Cabrera, Francesc Bernat i Ferran Suay. 

Els ponents van tractar el tema del supremacisme castellà 
des dels respectius àmbits d’expertesa. Stallaert, hispanista 
belga especialitzada en l’imperi espanyol, va explicar com 
el procés de construcció de la identitat espanyola ha estat 
lligat tradicionalment al poder, a l’exclusió i “amputació” 
dels grups considerats impurs i a l’homogeneïtzació forçosa 
de la població. Moreno Cabrera, catedràtic retirat de 
lingüística, va exposar i rebatre els mites pseudocientífics 
que el nacionalisme espanyol ha fet servir per justificar la 
supremacia de la llengua castellana, que es resumeixen en 
la seva suposada qualitat lingüística superior.  

Bernat, professor de filologia a la Universitat de Barcelona i 
expert en història de la llengua catalana, va explicar que el 
procés de bilingüització dels catalans és molt recent i que 
abans del segle XX els usos del castellà a Catalunya estaven 
circumscrits a les classes més altes i eren de caràcter 
eminentment formal, oficial i literari. Finalment, Suay, 
professor de psicobiologia a la Universitat de València, va 
explicar la tendència dels catalanoparlants a canviar de 
llengua en termes de psicologia evolutiva i amb conceptes 
com el de la dominància i la submissió, el càstig i la 
recompensa; Suay també va donar eines per superar aquest 
hàbit submís de canvi de llengua.

A més de les ponències, els assistents al seminari van tenir 
l’oportunitat de debatre amb els ponents i amb els altres 
assistents en unes pauses per al cafè i per dinar a la mateixa 
Casa de la Convalescència. A més, es van habilitar canals 
telemàtics per plantejar preguntes als ponents en dos torns 
de debat, un al matí i un a la tarda.

"Grans parts del que no era 
Castella es castellanitzaran 
a través d'una política 
inquisitorial. I bé, l'expressió 
més coneguda és «hablar 
cristiano»."
Christiane StallaertChristiane Stallaert

"El discurs de l'espanyolisme 
lingüístic és particularment 
clar i transparent i fa un 
parell de segles que no canvia 
de manera substancial. 
Es continuen repetint els 
mateixos tòpics, basats en 
la idea que el castellà és 
una llengua intrínsecament 
superior a les altres: és més 
fàcil d'entendre i d'usar, més 
útil i més universal.”
Juan Carlos Moreno CabreraJuan Carlos Moreno Cabrera

“Tots els que defensen la 
supremacia de l’espanyol 
a Catalunya defensen que 
aquesta supremacia és 
antiquíssima i que ve com 
a mínim des de fa 500 anys, 
encara que aquestes idees no 
tinguin cap fonament lògic.”
Francesc BernatFrancesc Bernat

"No és banal canviar al 
castellà. Significa simplement 
deixar de fer necessària la 
llengua catalana. I les llengües 
que no són necessàries 
desapareixen."
Ferran SuayFerran Suay

Les frases del seminari
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Plans integrals

Eines de cohesió social
Vivim en un context sociolingüístic en plena transformació en què els condicionants històrics tenen una influència 
destacada. En aquest marc, trobem àrees, especialment urbanes; barris o municipis que per la seva composició avui 
presenten dèficits lingüístics considerables. És per això que a Plataforma per la Llengua vam idear i despleguem 
un projecte de Plans d’Actuació Lingüística Integral a diferents indrets del país, per tal que, de manera progressiva i 
transversal, l’ús de la llengua catalana, en tant que eina d’arrelament i de cohesió social, es normalitzi.

Ciutat Meridiana

El Pla d’Actuació Lingüística Integral 
de Ciutat Meridiana ha comptat amb 
propostes innovadores per incidir a 
favor de la llengua com tallers de rap, 
xarxes socials o ràdio a les escoles, o la 
col·laboració en l’organització de con-
certs i activitats amb diferents entitats 
del barri. Aquests últims mesos, gràcies 
als donatius del Giving Tuesday, s’han 
impartit sessions de retransmissió es-
portiva per als infants dels centres edu-
catius. L’artista Nel·lo C i els alumnes 
de l’escola Ferrer i Guàrdia han escrit i 
gravat la cançó Orgull de barri, que ha 
comptat, també, amb la participació 
de La Meri Productions en el videoclip. 
Finalment, com cada any, s’ha celebrat 
el concert del Meridiana Rock, l’acte 
més multitudinari del Pla Integral. Les 
actuacions d’aquests darrers mesos se 
sumen al seguit d’iniciatives que hem 
anat duent a terme des de l’any 2016.

Sabadell

El districte 6è de Sabadell és l’escenari 
de la cocapital del Vallès Occidental 
en el qual duem a terme el projecte 
de Pla d’Actuació Lingüística Integral 
de Sabadell Sud, a través de diferents 
actuacions, amb l’objectiu d’incidir en 
l’estat del català: des de la participació 
en la Taula de Salut Comunitària del 
Sud fins a la creació dels raps Encara 
hi som a temps, amb l’alumnat de 
l’Institut Narcisa Freixas i Cruells, i 
Cadascú és com és, amb el Consell 
d’Infants de la ciutat. També hem 
participat en la Festa de la Disbauxa 
del barri de les Termes, així com en les 
festes majors de Campoamor i La Creu 
de Barberà. A més, gairebé una vintena 
de famílies de l’escola Espronceda han 
participat en grups de conversa en 
català. També hem celebrat els 12 anys 
de la Biblioteca del Sud amb un taller 
de mems per a joves.

Eix Besòs

Els barris més propers a la 
desembocadura del riu Besòs, dels 
municipis de Santa Coloma de 
Gramenet, Badalona i Sant Adrià 
de Besòs, són un pol d’activitat, 
amb música i cinema en català a la 
Setmana Cultural de la Mina, casals 
lingüístics d’estiu i 
tallers de rumba i 
teatre. Col·laborem 
amb el Concurs de 
Música de Badalona 
per enfortir el 
premi al millor 
grup en català. A 
més, el videoclip 
reivindicatiu Fills de 
la Mina, rodat el 2020 
amb joves del barri, 
ja acumula milers de 
visualitzacions a les 
xarxes socials. 

Un dels lemes més clàssics de la nostra 
entitat és el que promou el català com a 
llengua comuna, com a llengua de cohesió 
social, per respondre a l’emergència 
lingüística. La raó és que milers de persones 
que avui viuen a Catalunya no coneixen 
el català. I allò que no es coneix no es pot 
estimar ni defensar.

Aquesta és la raó de ser dels plans de barri: 
donar a conèixer la llengua catalana als 
indrets del país on no es fa servir, on no té 
presència. Però això ho fem de manera que 
els veïns s’hi sentin implicats, que siguin ells 
mateixos els motors d’aquesta presència. 
Associacions de veïns, de comerciants, 
escoles i instituts, famílies… són cridats a 
participar-hi, a aprendre la llengua i fer-la 
servir en el seu dia a dia, a fer-la útil, a fer-la 
“normal”. 

En un món globalitzat, uniformitzador, 
cal treballar la diversitat d’espècies animals, 
vegetals, i també la diversitat lingüística.  
Ens calen persones compromeses amb el seu 
entorn, solidàries culturalment i socialment. 
La llengua és la cola que cohesiona les 
societats. La nostra cola és el català, i el 
necessitem.

Acollir, compartir, 
sumar

Mireia Plana
Vicepresidenta  

de Plataforma per la Llengua



Participem en les xarxes europees 
ELEN, NPLD, en el Fòrum de 
minories i a “Beyond Spain”,  
a Frankfurt

Plataforma per la Llengua va enviar representació al comitè 
de direcció de NPLD i a l’Assemblea General d’ELEN, 
on va assistir Marga Payola, responsable internacional 
de Plataforma per la Llengua (vicepresidenta). Tots dos 
esdeveniments es van celebrar a Caerdydd-Cardiff (Gal·les).

 També vam ser convidats com a ponents en una xerrada de 
les jornades “Beyond Spain”, a la Fira del Llibre Alternativa de 
Frankfurt per parlar de la discriminació que pateix el català i 
de com revitalitzar-lo. Finalment, també vam participar com 
a ponents al Fòrum de les Minories a la ciutat irlandesa de 
Gaillimh-Galway per parlar del valor del català al turisme. 

La xarxa FUEN és crítica  
amb les discriminacions del català  
per part de l’Estat espanyol
L'assemblea de delegats de la Unió Federal de les Comunitats Nacionals 
Europees (FUEN), durant el 66è Congrés a Berlín, va votar admetre  
Plataforma per la Llengua com a nou membre associat. L’entitat representarà  
els catalanoparlants en aquesta xarxa i ja podrà votar al proper Congrés.  

FUEN també va aprovar una resolució que denuncia que les autoritats espanyoles 
imposen l'ús del castellà a la vida pública i privada. La resolució els demana respecte 
pels drets lingüístics dels catalanoparlants i mesures concretes per revertir la pèrdua 
de parlants, incloent-hi la capacitació en català dels funcionaris de l’Estat. 

L’anul·lació del reglament per parlar català  
al ple d’Elna, a la Catalunya del Nord, contravé  
els estàndards internacionals de minories
El prefecte del govern francès a la Catalunya del Nord ha citat l’Ajuntament 
d'Elna davant el jutjat administratiu i demana l'anul·lació de la deliberació que 
permet als regidors parlar en català als plens, encara que ho facin amb traducció 

al francès. Plataforma per 
la Llengua i la xarxa ELEN 
intentaran fer valdre la 
protecció internacional dels 
representants electes per 
expressar-se en català: en 
parlen les Recomanacions 
d'Oslo sobre els drets 
lingüístics de les minories, 
promogudes per l’OSCE.  
A més, el Pacte internacional 
relatiu als drets civils i 
polítics també protegeix el 
dret d’ús del propi idioma.

Zagreb acull l’exposició “The catalan language,  
10 million European voices” 

La mostra va arribar a la capital croata de la mà de la delegació del Govern de 
Catalunya al sud-est d'Europa en col·laboració amb Plataforma per la Llengua, 

després d’haver recorregut diverses ciutats com Brussel·les, Cambridge, 
Bucarest, Lisboa o Ljubljana. 

La Biblioteca Orgrizović  de Zagreb va ser l’encarregada d’acollir l’exposició en croat, 
que va comptar amb un acte d’inauguració on va assistir el president de Plataforma 

per la Llengua, Òscar Escuder, juntament amb el delegat de la Generalitat de 
Catalunya al sud-est d'Europa, Eric Hauck, i el periodista Boris Orešić. 

Volem la  
plena oficialitat

Marga Payola
Arquitecta i coordinadora 

internacional de 
Plataforma per la Llengua 

Recentment, hem vist amb 
preocupació com la Comissió 
Europea ha rebutjat dues propostes 
importants per garantir els 
drets lingüístics dels parlants de 
llengües regionals o minoritàries o 
minoritzades, com és el cas del català.

En primer lloc, el rebuig a la iniciativa 
ciutadana Europa Minority Safepack, 
que ha recollit més d’un milió de 
signatures per tal que la UE elabori 
una directiva de protecció de les 
llengües no oficials. En segon lloc, 
el rebuig d’incloure la proposta “10 
million voices: make Catalan an 
official EU language” a les conclusions 
de la Conferència sobre el Futur 
d’Europa, malgrat ser la proposta 
més votada. També hem vist com 
el govern espanyol ha demanat que 
puguem parlar en català als plenaris de 
l’Eurocambra, però acaba de rebutjar 
que el català sigui oficial a la UE.

El català és la 13a llengua més parlada 
a la UE, amb 10 milions de parlants. 
No volem continuar sent ciutadans 
de segona. Volem la plena oficialitat 
del català a la UE, amb tots els drets 
lingüístics reconeguts que això 
comporta, com tenen els parlants 
del suec o el finès. Des de Plataforma 
per la Llengua no pararem fins a 
aconseguir-ho!

20 21
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Entitat

 www.botiga.plataforma-llengua.cat

Gaudeix d’un  
10% de descompte  

a la botiga!
Codi “Corbella40”

Botiga virtual
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A Plataforma per la Llengua hem estrenat 
botiga virtual! Des d’aquest setembre, 
l’entitat ha buscat promoure la llengua 
a través de nous dissenys i productes per 
a tots els qui estimeu el català. Si encara 
no has visitat la botiga, t’animem a 
donar-hi un cop d’ull. Hi podràs trobar 
samarretes, bosses, dessuadores i molt 
més! La botiga es va engegar al setembre, 
coincidint amb la Diada Nacional de 
Catalunya, amb la col·lecció “Volem viure 
plenament en català”. 

Aquest hivern hem volgut potenciar una 
de les icones clàssiques de l’entitat, la 
imatge del petó amb el lema “utilitza la 
llengua”. A la botiga trobareu productes 
per a tota la família i volem que sigui una 
nova porta d’entrada a tots aquells que 
no coneixen la nostra tasca de defensa de 
la llengua. 

Si vols comprar algun dels productes 
que veus aquí, t’animem a aprofitar el 
descompte que hem habilitat per a tots 
els qui llegiu la revista. Només cal que 
utilitzis el codi “Corbella40”.



Acabes de rebre el Premi Diario de Ibiza a la 
Promoció Cultural. Com el valores?

Amb agraïment per la part que em toca i perquè també és 
una manera de visibilitzar un patrimoni, el documental, 
que sovint passa desapercebut. No oblidem que a través de 
qualsevol arxiu es poden dibuixar els contorns complets del 
país. Els documents ens expliquen qui som i d'on venim.

Al llarg d’aquests 35 anys al capdavant de l’Arxiu 
Històric d’Eivissa i Formentera has pogut constatar 
també l’evolució sociolingüística de l’illa? 

Transcrivint documents antics he de fer un esforç per no 
caure en la nostàlgia per tots els mots perduts, perquè ens 
dibuixen els perfils propis, ens lliguen a altres territoris 
del país i són una prova més d'una història i una llengua 
comuna. Quan sent com algunes persones, des del 
desconeixement o la mala fe, qüestionen la unitat de la 
llengua o directament s'inventen la història, sempre els 
convido a visitar l'Arxiu, qualsevol arxiu històric. Els 
documents són incontestables.

Com hem arribat fins aquí? 
Molt senzill: no podia ser d'una altra manera. Són segles 
d'atacs a la llengua i a les nostres senyes identitàries 
i institucions pròpies. El següent pas és qualificar 
d'imposició el dret a emprar la pròpia a ca nostra. És la 
perversió habitual del llenguatge. Qualsevol poble se'n 
ressenteix de tot això i, així i tot, hem resistit. Això és 
èpica pura. Per tant, no hem de caure en l'error de culpar-
nos només a naltros pel retrocés de l'ús del català a ca 
nostra. Què podem fer com a societat i com a individus? 
Emprar-la amb normalitat i sense renúncies, reivindicar-la, 
exercir la militància, però també fer-la atractiva, flexible 
i acollidora, oferir-la com a eina d'integració. I no caure 
en el catastrofisme de creure que tot està perdut i no 
tenim res a fer. Comptam amb indicis que ens aboquen al 
pessimisme, però també per a l'optimisme i a mi m'agrada 
més l'esperança. De fet, he decidit militar en l'esperança. 

Aquests compromisos van cristal·litzar també al 
govern de les Illes Balears, del qual vas ser consellera 
de Cultura entre el 2017 i el 2019. Quines van ser les 
principals fites de llengua?

La passada legislatura veníem d'un període nefast pel que fa 
als atacs que va patir la llengua catalana a les Illes. Després 
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ENTREVISTA

Exconsellera de Cultura de les Illes Balears
Fanny Tur Riera
per Marc Biosca i Francesc Marco-Palau 

“Hem de consolidar  
una xarxa d'intercanvis  
i relacions culturals arreu 
del domini lingüístic”

Fotògraf: Juan Miguel Morales



També has estat membre de l’Executiva de l’Institut 
d’Estudis Eivissencs, vicepresidenta de l’AELC per 
les Illes Balears, i ara també formes part del Consell 
Consultiu de Plataforma per la Llengua, que disposa 
també d’una delegació forta a les Illes Balears. Quin 
creus que ha de ser el paper de la societat civil? 

El que ens falta és més autoestima lingüística. Ens cal 
no renunciar al seu ús, ser conscients del dret que tenim 
d'emprar-la, del valor de conservar-la i de l'obligació 
d'ensenyar-la. Sovint renunciam massa fàcilment a fer-la 
servir. Però, per altra banda, he de dir que Eivissa té una 
activitat cultural molt intensa i la major part és en català. 
El que falta és que això s'estengui a tota la societat. Falta ús 
social de la llengua i consciència del seu valor com a eina 
integradora i de benvinguda. Les Illes en general i Eivissa 
en particular tenim un repte difícil en aquest sentit.

Recentment, des de Plataforma per la Llengua hem 
impulsat l’Eivissa Bits, un ambiciós projecte per 
acostar el català al jovent eivissenc a través de la 
música. Com creus que caldria incidir en l’ús social?

Aquesta activitat ha tingut un gran èxit, demostrant que 
el que cal és cercar nous llenguatges, nous mitjans i nous 
camins. El cas d'Eivissa Bits és un magnífic exemple de com 
si es vol es pot. Basta trobar la via. I es va trobar. Aquest 
projecte no pot quedar en un experiment d'un curs. S'ha 
de consolidar i ampliar a tot l'alumnat illenc. Aquest 
projecte ha demostrat que la resposta depèn dels estímuls i 
en aquest cas ha set la música l'eina a partir de la qual s'ha 
treballat i el resultat ha estat fantàstic.

El 2022 has publicat Epidèmies. Eivissa i Formentera 
(1799-1930). Falta més interrelació entre els autors i 
els lectors dels diferents territoris de parla catalana? 

Els llibres han de poder viatjar de punta a punta del país. 
Els autors també. De fet, el llibre té un abast territorial més 
ampli que el d'Eivissa i Formentera tot i el seu títol, perquè 
he volgut que sigui així, però també perquè hagués estat 
impossible fer-ho d'una altra manera. No es pot estudiar la 

història de les Pitiüses sense contextualitzar-la ni explicar 
les relacions del port d'Eivissa amb el de València, Palma, 
Maó o Barcelona. 

Un espai cultural i comercial comú?
Que es necessita? Unes institucions fortes i lliures que 
puguin treballar sense entrebancs per consolidar una xarxa 
d'intercanvis i relacions culturals arreu del país. Però anam 
a parar al mateix punt de sempre: per a naltros tot és més 
complicat formant part d'un Estat que ens vol separats 
perquè així som més febles, amb una Constitució que 
recull que no es poden construir ponts entre territoris 
germans que facilitarien la feina. Però ho aconseguirem.

La imatge d’unitat i col·laboració entre governs és 
important.

Sí, són molt importants els símbols i els missatges d'unitat 
que transmetíem amb la presència dels tres consellers dels 
tres governs a diferents espais i moments importants per 
al país començant per la Declaració de Palma l'any 2017 
i continuant per fites com ara la visita a la casa museu 
de Joan Fuster a Sueca, la presència conjunta als Premis 
Octubre a València, a la Universitat d’Estiu de Prada, 
als Premis Martí Gasull a Barcelona, a les reunions de 
l'Institut Ramon Llull. Record que des de la Conselleria 
vàrem contribuir a la celebració del 80è aniversari de la ILC 
en uns moments complicats.

Quins caldria prioritzar ara?
Potser ara caldria donar visibilitat al sector cultural com 
una de les millors insígnies que tenim i perquè un teixit 
cultural fort és el millor símptoma del progrés d'un país. 
Un país avançat s'enorgulleix dels seus creadors. 

Quant a la coordinació entre les institucions, crec que ja és 
impensable celebrar determinats esdeveniments sense tenir 
present el mapa complet. Cert que és principalment mèrit 
del sector. L'any passat vaig visitar la Setmana del Llibre 
en Català i acabo d'estar a la plaça del llibre de València i 
era un goig veure presentacions de llibres d'autors d'arreu 
del país i la presència de moltes editorials i autors illencs 
—no tots, és cert— a les parades i als programes. Pel que 
fa a les institucions i governs, només demanaria polítiques 
valentes, fora complexos, i que fomentem la unitat i la 
imatge d'unitat.

d'una etapa del PP cal començar de nou i reconstruir, que 
és més difícil perquè sempre es perd alguna cosa pel camí. 

Una fita important en aquells dos anys que vaig ser 
consellera fou la redacció i tramitació del decret que ha 
permès posar en marxa l'Oficina de drets lingüístics del 
Govern Balear; la recuperació de moltes normes que també 
s'havien anul·lat, com el Decret d'usos lingüístics. Altres 
mesures, com la creació de nous centres d'autoaprenentatge 
de català, a llocs com Calvià o Manacor; les ajudes als 
mitjans escrits en llengua catalana, incloent-hi també 
les ràdios; el reconeixement de la llengua a la Llei per 
a la salvaguarda del patrimoni immaterial de les Illes; 
l'elaboració de vocabularis esportius i ajudes al sector 
per editar material informatiu i webs en català; el suport 
específic a activitats i circuits, o les ajudes a la traducció 
d'obres al català. En aquell temps es varen duplicar i triplicar 
les matrícules als cursos de català. I, això no obstant, saps 
que és insuficient, que no és prou, que no arribes perquè els 
atacs a la llengua pròpia són ferotges i planificats.

I pel que fa a la coordinació entre les institucions de 
Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears? 

Vàrem treballar de manera coordinada per exemple a través 
d'entitats com l'Institut Ramon Llull (tot i que amb la 
reincorporació, la segona, es va perdre la seu de Palma pel 
camí): va ser gràcies a l’aportació del Govern Balear que 
l'IRL va crear la càtedra d'estudis catalans a la Universitat 
de Leipzig que porta el nom del poeta Marià Villangómez. 
Vàrem ajudar a la recuperació del Premi Octubre de Teatre, 
que a partir d'aquell any, 2017, porta el nom del dramaturg 
mallorquí Pere Capellà. Quina importància tenen els noms 
en aquestes iniciatives: són la constatació que el país el 
dibuixam entre tots.
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Fanny Tur (Sant Miquel de Balansat, 1961) 
Directora des de 1987 de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera i de les biblioteques 

municipals, també ha estat directora adjunta de l'Institut Ramon Llull, vicepresidenta 
de l'AELC i consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears. 

Vinculada al teixit social eivissenc, ha comissariat exposicions i té nombroses 
publicacions de memòria històrica i de gènere. Actualment, és vicepresidenta de 

l'Associació Amics Casa Macià i membre del Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig i del 
Consell Consultiu de Plataforma per la Llengua.
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Ens vam conèixer, amb en Martí, quan jo era la responsa-
ble de l’Oficina de Política Lingüística de les Universitats 
de Catalunya i ell va venir a explicar-nos quines eren les 
tasques i els objectius de Plataforma per la Llengua.

Vaig pensar que havíem d’aconseguir sumar i compartir 
objectius perquè remàvem en la mateixa direcció. En 
Martí era aparentment tímid, però un jove molt preparat, 
amb una gran base cultural i amb una passió desbordant 
per defensar les seves conviccions. A mi em va convèncer 
tant que vaig pensar que, quan m’arribés la jubilació, els 
demanaria de ser voluntària de l’entitat. I així va ser.

L’obsessió que compartíem per la nostra llengua, la il·lusió 
per la feina ben feta, les hores que vam passar al seu 
despatx de la Via Laietana i la satisfacció perquè anàvem 
creixent en projectes i en complicitats van anar forjant 
l’afecte i la confiança mutus. Ens trucàvem sovint per 
compartir punts de vista. Quan sonava el telèfon, el meu 
marit em deia. «Deu ser en Martí...»

Era al final de l’estiu del 2012 quan al despatx d’en Martí 
repassàvem la feina que teníem entre mans quan em va 
comentar que se n’anava a fer muntanya. La pujada al 
Manaslu, que l’any anterior no havia pogut acabar amb 
èxit. Li vaig dir: «Vols dir, Martí? Tenim tanta feina 
aquests mesos vinents...» Haig de reconèixer que les 
muntanyes tan altes em fan molt de respecte. Estava ben 
decidit. Així que li vaig dir: «Vigila, Martí, que aquí et 
necessitem molt...» «I tant, Teresa, tornaré tan bon punt 
pugui. Hi vaig molt ben acompanyat!»

Martí. T’enyorem. Però no hem perdut ni la tasca 
ni l’esperança fent cas als consells del mestre Fabra. 
Plataforma per la Llengua creix en socis i en objectius.  
I tots els teus companys i amics i la teva família  
continuem dempeus. Res no és fàcil, però persistim.

Dels projectes a l’amistat 
i a l’enyorança

Maria Teresa Casals
Mestra, pedagoga i membre del Consell 

Consultiu de Plataforma per la Llengua

10a edició dels Premis Martí Gasull i Roig
El Palau de la Música acollirà el dilluns 20 de febrer la 10a edició dels Premis Martí 

Gasull i Roig a l’exemplaritat lingüística. Enguany, l’entitat crea una nova modalitat 
destinada a projectes innovadors vinculats al món digital, que se suma als guardons 

ja existents de votació popular i al Premi Especial del Jurat, destinat a reconèixer 
trajectòries a favor de la llengua. Els guardons són ideats per l’orfebre Joaquim 

Capdevila, representant il·lustre de la joieria catalana més contemporània.

Deu anys en el record
L'auditori dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona es 
va omplir el divendres 23 de setembre al vespre 

per homenatjar Martí Gasull i Roig, un dels 
fundadors de Plataforma per la Llengua, que va 
morir ara fa deu anys en una allau a l'Himàlaia. 

Més d'un centenar de familiars i amics es van 
aplegar a l'espai que va veure néixer l'ONG del 

català a principi dels anys noranta per recordar 
les diferents facetes de qui en va ser el principal 

promotor. Els encarregats de parlar-ne van 
ser el president de l'entitat, Òscar Escuder; 

l'expresident Roger Buch; la mestra i activista 
Maria Teresa Casals; el coordinador de la 

Fundació Vincle, Jordi Manent, i el germà de 
Martí Gasull, Bernat Gasull. Sota la batuta del 
secretari de l'entitat, Francesc Marco, que va 

conduir l'acte, entre tots van recordar-lo com a 
activista, germà, amic i muntanyenc.

Entitat



Premi Agustí Juandó
La directora de Plataforma per la 

Llengua, Rut Carandell, rep el XVI Premi 
Agustí Juandó i Royo concedit pel 

Consell de l'Advocacia Catalana per la 
seva trajectòria a favor de la promoció 

del català en l'àmbit de la justícia. A 
l’acte de lliurament del guardó, que 

va tenir lloc el 7 d’octubre al Palau 
Falguera de Sant Feliu de Llobregat, 

es va fer èmfasi en el compromís 
cívic a favor de la llengua que ha 

dut a terme Carandell en les seves diverses facetes, i també en les iniciatives que 
ha desenvolupat Plataforma per la Llengua en l'àmbit de la justícia. És el cas de 

l'Estudi sobre els usos lingüístics a les oficines notarials de Catalunya i l'Enquesta als 
professionals de l'advocacia de Catalunya sobre l'ús del català a la justícia, així com 

de les campanyes a favor de normalitzar el català a les facultats de Dret.  

Projectes compartits
Plataforma per la Llengua enforteix els vincles amb Kontseilua 

i A Mesa pola Normalización lingüística. Així, aquests mesos, 
les entitats de referència a favor de l’euskera i el gallec han 

participat en actes de l’ONG del català a Barcelona i les tres 
organitzacions també van analitzar conjuntament l’estat 

actual del sector audiovisual en unes jornades impulsades pel 
Grupo de Estudos Audiovisuales (GEA) de la Universidade de 

Santiago de Compostela.

Els darrers anys, les tres entitats, juntament amb diverses 
associacions a favor del català, l’asturià o l’aragonès, han 

reivindicat plegades el valor de la pluralitat lingüística amb la 
presentació d'una proposició no de llei (PNL) al Congrés dels 

Diputats i el treball coordinat en favor d'una millora del redac-
tat de la Llei de l'Audiovisual. A més, les tres entitats també 

treballen conjuntament en el marc d'organitzacions interna-
cionals com l'European Language Equality Network (ELEN).

“Només  
hi faltes tu”
La Fundació Vincle i Plataforma 
per la Llengua fan públic un 
manifest per reclamar a la 
Generalitat de Catalunya que 
millori l’ús del català en tots 
els àmbits, en el marc del 
procés participatiu del Pacte 
Nacional per la Llengua. Així, a 

través de 10 línies d’acció per la llengua, hi ha la petició, entre d’altres, de 
desplegar la immersió lingüística de forma efectiva, que es facin complir 
les lleis vigents que protegeixen el català, que s'incrementin els requisits 
lingüístics a l'administració, que s'impulsi la formació en català a les 
empreses i que es faciliti la integració dels nouvinguts.  

Entre els 200 primers signants del manifest “Només hi faltes tu” desta-
quen personalitats com la metgessa Magda Campins, l’antropòleg Manuel 
Delgado, el comunicador Marc Giró, la cantant Marina Rossell i l’empresari 
Xavier Albertí. A més, també s’hi poden trobar diverses entitats: l’Aca-
dèmia de Cinema Català, l’Associació de Treballadors Pakistanesos, la 
patronal multisectorial CECOT, la Fundació Pere Tarrés, la Casa Amaziga 
de Catalunya, la Fundació FemCAT o la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

Llegiu el manifest i el conjunt de signatures a:  
accionspelcatala.cat

Consell Nacional  
de la Joventut

Plataforma per la Llengua s’incorpora al 
jurat dels Premis de l’Associacionisme 

Juvenil. Així, Farners Torra va ser la 
representant de l’ONG del català al 

Premi Impacte que anualment lliura 
el Consell Nacional de la Joventut 

de Catalunya (CNJC) i que el 2022 
es va dedicar a projectes que 
defensen i promouen l’ús 

social de la llengua entre 
les persones joves.

Consell Consultiu: 
reflexió i experiència

Francesc Marco-Palau
Historiador i secretari  

de Plataforma per la Llengua

L’òrgan assessor de l’ONG del català, creat el 2001 amb 
experts i professionals de prestigi que ajuden a analitzar 
la situació del moment, ha ampliat recentment la seva 
composició. Així, s’ha oficialitzat la incorporació de 

Carlo Sechi, exsíndic de l'Alguer; Teresa Casals, pedagoga 
i fundadora de Som Escola; Fanny Tur, exconsellera de 
Cultura del Govern de les Illes Balears; Matilde Aragó, 
jutgessa jubilada del TSJC, i Anna Moner, coordinadora 
de l'Institut d'Humanitats i Patrimoni de la Institució 
Alfons el Magnànim. 

A la reunió del Consell Consultiu que va tenir lloc 
a la llibreria Laie de Barcelona el passat 10 de juny, el 
Consell Consultiu va analitzar el moment actual de 
l’escola catalana i va refermar el seu compromís amb 
la normalització lingüística de l'alguerès. D’aquesta 
manera, Plataforma per la Llengua reitera el suport a 
un ambiciós pla de treball que permeti revertir l'actual 
situació d'emergència lingüística a l'Alguer, incidint d'una 
manera específica en la població infantil i juvenil. De la 
mateixa manera, l’organització va apostar per la millora de 
la connexió aèria entre Sardenya i Catalunya, una mesura 
que ha de permetre enfortir els contactes comercials i els 
intercanvis professionals entre tots dos territoris.

30

Entitat

31

Homenatge a  
Patrícia Gabancho
L’Auditori Josep Irla de Girona va ser 
l’escenari de l’homenatge pòstum 
a l’escriptora Patrícia Gabancho, 
coincidint amb el cinquè aniversari 
de la seva mort. L’acte, organitzat per 
l’Oficina del President Quim Torra el 
8 de setembre, va comptar amb la 
participació de Rut Carandell, directora 
de Plataforma per la Llengua, que va 
destacar el paper de la periodista en el 
Consell Consultiu de l’ONG del català.



ESPARREGUERA
Taula rodona sobre la situació de 
la llengua catalana als centres 
educatius del Baix Llobregat.

DÉNIA
Commemorem el 
centenari de Joan Fuster.

OLESA DE MONTSERRAT
Reflexionem al voltant de l’estat 
de la llengua amb el cicle “Què 
n’hem de fotre, del català?”.
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SITGES
Participem en els actes del Dia 
per l’Alliberament Afectiu, Sexual 
i de Gènere, i publiquem la llista 
de Spotify “Orgull de Llengua”.

CIUTADELLA
Presentem un estudi de la presèn- 
cia del català al diari Menorca.

INCA
“Activa’t per la llengua”, una 
trobada per a les persones 
compromeses amb el català.

SANT FRANCESC XAVIER
Èxit de participació en la Diada 
per la llengua de Formentera 
organitzada conjuntament 
amb l’Obra Cultural Balear de 
Formentera.

L’ALGUER
El grup musical Arbre del Peix 
guanya la primera edició del 
CantAlguer.

MATARÓ
Programem cinema a la fresca 
en llengua catalana.

BARCELONA
Per primer any organitzem 
actes propis per a la Diada de 
l’11 de Setembre.

ARENYS DE MAR
Més de 800 persones gaudeixen 
de la 13a edició del Cine Pícnic.

ALFAFAR 
Defensem jurídicament el 
pacient discriminat i multat per 
parlar en valencià a un metge.

XÀBIA 
Conferència de l’Any Fuster de 
la mà de l’escriptor Xavier Serra.

PERPINYÀ
Distribuïm els materials de la 
campanya “Digues Bon Dia”.

CERET
Participem en el Festival 
Coblíssim.TERRASSA

Donem suport a la I Mostra de 
Glosa, en la qual participen 
més de 300 persones.

VALÈNCIA
II Trobada de socis i voluntaris 
en la Diada del 9 d’octubre.

BORGES BLANQUES
Recordem a l’Ajuntament que pot 
establir clàusules lingüístiques 
en la contractació per garantir els 
drets de la ciutadania.

GIRONA
Organitzem un torneig de 
Scrabble en català. Som presents 
a les Fires de Sant Narcís!

Territori

SABADELL
Defensem els drets lingüístics 
també en el consum.

SANT FELIU DE LLOBREGAT
Mostrem la precària situació 
de l’audiovisual en català amb 
l’exposició “El català al cinema”.

CORBERA DE LLOBREGAT
Exposem les dades més rellevants 
de l’InformeCAT en una xerrada a 
la plaça de Sant Antoni.

CASTELLÓ DE LA PLANA
Patrocinem el concert dels 
cinquanta anys del grup Carraixet 
en el marc del Festival TROVAM.
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Territori C ATA LU N YA

L'InformeCat al Baix Llobregat Digues bon dia!

Rosa Monforte
Filòloga i membre de l’Executiva de  

Plataforma per la Llengua

David Casellas
Filòleg i delegat territorial  

de Plataforma per la Llengua Gironès 

Una bona part de les activitats dutes a terme enguany al Baix Llobregat han 
tingut com a base l'InformeCat, el document anual que elabora Plataforma  
per la Llengua i que conté 50 dades diverses sobre l'estat de la llengua catalana. 
Un document que, després de deu edicions, ja ha esdevingut un clàssic que es  
fa esperar.

En algunes ocasions s’han donat a conèixer les dades de manera més explícita, 
com és el cas de la xerrada feta a Corbera de Llobregat sobre la salut del català. 
En d'altres, només se n'han difós algunes a manera de pinzellada introductòria 
per als temes o activitats que s’han proposat posteriorment. Aquest darrer 
cas seria el dels actes com el cicle “Què n’hem de fotre, del català?”, amb la 
presentació dels darrers llibres de Vidal i Furest, Nivell Ç, del català esporuguit 
al parlant empoderat i Decàleg irreverent per a la defensa del català, duts a 
terme a Molins de Rei i a Olesa de Montserrat, o el de les taules rodones sobre la 
situació de la llengua catalana a l’ensenyament, fetes a Cervelló i a Esparreguera.

Les dades faciliten el coneixement de la situació 
real, desmitifiquen tòpics com, per exemple, 
el de la immersió, i assenten els fonaments per 
generar debat i reflexió. Al mateix temps, també 
són una eina argumentativa per als participants 
en les activitats, una bona part dels quals 
acostumen a ser activistes lingüístics.

La visibilització de les dades, tan positives com 
negatives, és important per conscienciar de 
les situacions prou conegudes per tots, en la 
majoria de casos, i és, en definitiva, essencial per 
normalitzar i capgirar la situació.

A Girona, com en molts més 
indrets del país, també hi ha moltes 
persones que voluntàriament 
renuncien a la seva llengua quan 
entren en contacte amb alguna 
persona desconeguda. Aquesta 
submissió voluntària a la llengua de 
l’interlocutor fa que el català vagi 
perdent terreny i que, si no hi ha 
un canvi significatiu, el català perdi 
alguns dels àmbits d’ús en què se 
n’havia normalitzat la presència.

Per això, a Girona enguany 
encetarem una campanya per 
potenciar que els gironins  
tinguem el coratge d’iniciar en 
català una conversa amb un 
desconegut: "Digues bon dia". 
Aquesta campanya es posarà en 
marxa amb el repartiment als 
comerços gironins d’adhesius i 
bosses gratuïtes. La campanya, que 
segueix el model de la que es va fer 
a València, també s’estendrà a altres 
municipis i comarques catalans.

A França, llibertat 
d'expressió “oui, mais...”

Enric Balaguer
Periodista i delegat de  

Plataforma per la Llengua Catalunya Nord 

Als anys 50 o 60 del segle passat, als patis de les escoles se 
sentia sovint aquesta expressió: on est en République, je fais 
ce que je veux («estem en República, faig el que vull»), una 
manera de posar en evidència el primer mot de la divisa de la 
República Francesa: Liberté, Égalité, Fraternité. La llibertat 
d’expressió és al preàmbul de l'actual constitució, filla de la 
declaració dels drets de l'Home i del ciutadà del 1789. 

Els límits d’aquesta llibertat són coneguts, són regularment 
objectes de decisions judicials i han florit les jurisprudències. 
Una del Consell constitucional (1993) precisa: "la llibertat 
d'expressió implica el dret per cadascú d’escollir els termes 
jutjats per ell mateix més adients a l'expressió del seu 
pensament". Una altra (1994) reconeix: "el dret d'expressió 
col·lectiu d’idees i d’opinions." 

No podem negar que en alguns casos emprar una 
determinada llengua és una forma d’expressió tant individual 
com col·lectiva i, per tant, la decisió del prefecte dels 
Pirineus-Orientals de retocar les deliberacions dels Consells 
Municipals redactats en català (i traduïts al francès) no tan 
sols és anticonstitucional, sinó també és un atac molt clar a 
la llibertat d'expressió, un dels principals valors republicans. 
Tot i això, l’article 75-1 de la Constitució diu: "les llengües 
'regionals' són part del patrimoni de França."  

A França pots dir el que vols només si ho dius en francès!

CATALUNYA DEL NORD 
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La llengua en el Botànic

 
Antoni Royo

Historiador i delegat de  
Plataforma per la Llengua País Valencià

L'evolució de la situació lingüística al País Valencià durant 
els set anys que duem de govern del Botànic —PSOE, 
Compromís, Podem— seria allò del got mig buit i mig 
ple. Que ens trobem lingüísticament molt millor que en 
temps del PP és indubtable; que podríem estar molt millor 
també ho és, per descomptat. Hem guanyat sobretot 
més presència de la llengua pel que fa a direcció política, 
majoritàriament, però no de manera unànime, perquè 
algunes conselleries són molt dèbils lingüísticament, i les 
excessives intervencions públiques en castellà del president 
Puig tampoc no són un exemple a seguir. Però, malgrat 
això, la llengua és molt més present, en els àmbits oral i 
escrit, que no ho estava abans. En aquest sentit, podem 
destacar la nova televisió valenciana, À Punt, molt més 
ferma des del punt de vista lingüístic que no l'antiga 
Canal 9; i la normalització que és ben present en algunes 
ciutats, començant per la mateixa València, un exemple 
paradigmàtic que ha fet importants passos endavant en 
aquest sentit.

Què ens falta? Podem centrar-nos en dos aspectes que 
no s'han resolt durant aquests set anys, i que poden ser 
un bon exemple d'aquestes mancances: continuem sense 
fer real la reciprocitat televisiva —el "volem TV3" encara 
ressona pels carrers del País—, per clares discrepàncies 
entre les formacions del Botànic sobre la seua posada en 
marxa, i no hem aconseguit tampoc el reconeixement de

l'obligada competència lingüística del funcionariat, que 
seria clau per a la normalització en aspectes com la sanitat 
o l'atenció ciutadana.

Perspectives de futur? Sembla que, encara que siga 
d'una manera molta ajustada, l'acord entre el PSOE, 
Compromís i Podem (sempre que aconseguisca superar 
el sostre electoral del 5 % que marca l'Estatut vigent) 
podria superar els diputats del PP i de Vox (Ciudadanos 
sembla que no assoliria aquest sostre) i, doncs, es podria 
repetir un tercer Botànic, al qual caldria exigir uns 
mínims lingüístics, és a dir, les esmentades reciprocitat i 
competència lingüística, amb les quals podríem fer passos 
importants cap a la plena normalitat.

Territori
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Sant Joan  
de la Porta 
Llatina, la festa 
retrobada

Irene Coghene
Activista cultural i 

delegada de Plataforma  
per la Llengua l’Alguer

Obra Cultural i Plataforma 
per la Llengua recuperen la 
festa de Sant Joan de la Porta 
Llatina a sis-cents deu anys de la 
històrica batalla i cent setanta-
cinc anys després de l’últim vot 
documentat al Sant Evangelista 
que ha protegit l’Alguer del 
temptatiu de invasió, de part de 
un manípul de soldats  
franco-sasseresos, a les ordres  
de Guillem Tercer Vescomte  
de Narbona.

Per què aqueixa activitat 
promovida de part d’associacions 
lingüístiques? Conèixer lo passat 
i les festes tradicionals consolida 
aquell sentiment identitari lligat 
a l’ús de la llengua. Endemés, 
les celebracions "modernes" 
han implicat la participació de 
recercadors, músics, corals, dels 
alumnes i professors de l’Institut 
Professional pels Servicis 
Hotelers i de la ciutadania.  
Se obrin perspectives per al 
futur, com tendre en event en 
llengua cada any i la creació d’un 
grup infantil de tambors que 
portin envant la tradició.

L’A LG U E RI L L E S  B A L E A RS 

A les Illes, volem ser consumidors de primera!

És una evidència que, si volem ser 
consumidors de primera, ara no ho 
som. Per explicar-ho hem de retrocedir 
fins a l’any 2001, quan s’aprovà la Llei 
de comerç. Aquesta llei garantia el dret 
de ser atesos en qualsevol de les dues 
llengües oficials de les Illes Balears, el 
dret de no ser discriminats per raó de 
llengua i el dret d’obtenir la retolació i la 
informació fixa en català.

La llei de Consum
L’any 2014, durant una legislatura de 
retrocés en matèria de llengua, capita-
nejada per l’expresident José Ramón 
Bauzà, s’aprovà una llei de consum en 
què vàrem perdre les millores de 2001: 
el dret de ser atesos en qualsevol de les 
dues llengües oficials, el dret de no ser 
discriminats per raó de llengua i el dret 
d’obtenir la retolació i la informació fixa 
en català.

Així mateix, la Llei de consum de Bauzà, 
que és la que hi ha vigent ara mateix, 
obliga a etiquetar en castellà, fins i tot 
els productes als quals no obliga la 
legislació espanyola, com ara els pro-
ductes alimentaris tradicionals de les 
Illes Balears que només es venen aquí. 
Els catalanoparlants vàrem esdevenir 
ciutadans de segona, només protegits 
per la Llei de normalització lingüística, 
que reconeix el dret que tenen tots 
els ciutadans d’adreçar-se en català a 
qualsevol organisme o empresa —pú-

blic o privat—, així com el dret de no ser 
discriminat per parlar qualsevol de les 
dues llengües oficials, dret que també 
recull l’Estatut d’Autonomia. De tota 
manera, aquest dret no serà efectiu si 
no recuperam una legislació que el faci 
efectiu, com hi ha a Catalunya, al País 
Basc, a Galícia o al País Valencià.

10 punts clau
El 2022 s’ha preparat un avantprojecte 
de llei de consum i el paper de 
l’ONG del català ha estat proactiu 
i propositiu. Hem proposat deu 
punts clau per a garantir els drets 
lingüístics dels catalanoparlants a 
les Illes Balears i, a més, de manera 
pedagògica, n’hem explicat el perquè 
a consumidorsdeprimera.cat.

Amb agents econòmics  
i partits polítics
Totes aquestes propostes les hem 
presentades als diferents actors 
socials, econòmics i polítics. El 
passat mes d’abril, Ivan Solivellas, 
delegat de Plataforma per la Llengua 
Illes Balears, va mantenir diferents 
reunions amb CAEB i PIMECO. 
Solivellas també es va reunir amb 
Fèlix Alonso, director general de 
Consum, així com amb diferents 
membres del PSIB, Podem, Més 
per Mallorca, Més per Menorca, Ara 
Eivissa i Gent per Formentera. Totes 

les trobades varen ser formals i tots 
els interlocutors coincidiren que era 
necessari garantir els drets lingüístics 
dels consumidors catalanoparlants. 

Les bones paraules i intencions, 
emperò, no han anat acompanyades de 
fets. La realitat és que aviat acabarà la 
segona legislatura del Pacte i no només 
no s’ha avançat gens en la defensa 
dels drets lingüístics dels consumidors, 
sinó que ni tan sols s’han recuperat les 
disposicions que va abolir Bauzà. I ja 
som en temps de descompte.

Una nova revista algueresa
Al Portal, veus de l’Alguer és lo nou 
periòdic de cultura i actualitat 
algueresa. La revista eixirà tres voltes 
a l’any gràcies al treball del Centre 
Cultural Antoni Nugues, Obra Cultural 
de l’Alguer i Plataforma per la Llengua. 
Aquests darrers mesos, la Torre de 
Sulis i el Museu del Corall de l’Alguer, el 
Convent de Sant Agustí de Barcelona i 
la Universitat Catalana d’Estiu de Prada 
de Conflent han acollit diferents actes 
de presentació de la revista.

L’Executiva de Plataforma per la Llengua es reuneix a l’Alguer
Coincidint amb la recuperació de la Festa de Sant Joan de la Porta Llatina, aquest 
2022 la Junta Executiva de l’ONG del català s’ha reunit a l’Alguer per enfortir la tasca 
que du a terme la delegació de Plataforma per la Llengua a l’Alguer.



El vuitè cel
Martí Gasull i Roig (Barcelona, 1969 - Manaslu, 2012) va ser fundador 
i ànima de Plataforma per la Llengua. Modernitzant el discurs a favor 
del català a partir de l’obtenció de resultats tangibles, Martí Gasull 
complementava el seu intens activisme cultural amb una gran passió per 
la muntanya, des de la Unió Excursionista de Catalunya i els Pirineus 
fins a les expedicions al continent asiàtic, passant pels Alps i els cims 
andins. És precisament aquest vessant muntanyenc el que ha recuperat 
el seu germà Bernat Gasull i Roig a El vuitè cel (Tushita edicions, 
2022), coincidint amb els deu anys del tràgic accident que 
va tenir lloc a l’Himàlaia. Un llibre que ens permet 
conèixer de més a prop el vincle i l’estima 
per la llengua i la natura. 

Immersió lingüística
En ple debat legislatiu i mediàtic al voltant de la 

vigència de la immersió lingüística a les escoles 
catalanes i la sentència del 25 %, Elvira Riera i 

Montserrat Sendra clarifiquen els referents, les característiques, la metodologia i els 
objectius d’aquesta tècnica pedagògica a partir d’una mirada panoràmica des dels anys 

vuitanta fins als nostres dies a Immersió lingüística. Una immersió ràpida (Tibidabo 
Edicions, 2022). Un llibre imprescindible per copsar la importància que el model 

d’escola catalana té en llengua i continguts per al conjunt de la societat.

Rosa de les Neus Marco-Palau
Filòloga, comunicòloga 

 i membre de l’Executiva  
de Plataforma per la Llengua 

Recomanacions

Les baules de la cultura catalana
Després de llibres precedents com Referents. 40 personalitats dels Països Catalans (2015), 
Què t’ha ensenyat la vida? (2019) i Bones llavors (2020), el filòleg i escriptor David Pagès i 

Cassú acaba de publicar Baules. Cartes generacionals (2022), en el qual recull una quarantena 
de cartes que estudiosos o descendents de personalitats destacades del domini lingüístic 

escriuen als seus avantpassats i a la nova generació, amb un paper cabdal de la llengua catalana: 
de Pompeu Fabra a Aina Moll, i de Caterina Albert a Enric Valor, passant per Antoni M. 

Alcover, Maria Àngels Anglada o Jacint Verdaguer.  
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Espai  
de trobada

 
Agustí Tola i Lorente

Consultor i delegat territorial de 
Plataforma per la Llengua Barcelonès

Territori VO LU N TA R I AT

L’11 de setembre 
d’enguany, amb motiu 
de la Diada Nacional de 
Catalunya, Plataforma per 
la Llengua ha organitzat 
per primera vegada un 
seguit d’activitats a la 
plaça Duc de Medinaceli 
del Barri Gòtic de 
Barcelona. Tota la jornada 
ha esdevingut un gran èxit 
i ha permès crear un espai 
de trobada entre els socis i 
simpatitzants de l’entitat, 
no només del Principat, 
sinó de tot el domini 
lingüístic. 

Les activitats que s’han 
portat a terme han estat 
molt diverses i adreçades 
a tot el públic en general:  
jocs infantils tradicionals, 
música amb el concert 
de Ginestà i el recital del 
cantautor Titu Martí, 
un dinar popular que 
ha congregat més de 
tres-centes persones o 
el desplegament d’una 
pancarta gegant al 
passeig de Colom, amb el 
missatge que continuem 
reivindicant: «volem viure 
plenament en català».
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Xarxes socials

> 96.300 
seguidors

> 37.900 
seguidors

> 1.900 
membres

16 llistes i 
2 àlbums

> 800 
seguidors

82 publicacions 
en línia

> 4.300 
subscriptors 

I tu, ja ens segueixes?

> 67.800 
seguidors

Després de rebre només silenci per part de #Vorwerk, 
hem denunciat el fabricant de la #Thermomix per no tenir 
les informacions necessàries per a l'ús i el maneig dels 
electrodomèstics, la web ni l'aplicació en català. 
677 «M'agrada»

Agents de la Policia Nacional detenen una dona per parlar 
en català a la comissaria de Terrassa
Després de sentir l’àudio, Plataforma per la Llengua considera 
que els agents haurien comès un delicte de coaccions, un 
delicte de falsedat en document públic, un delicte de detenció 
il·legal i un delicte contra la integritat moral de la ciutadana.
L'ONG del català demana al Jutjat d'Instrucció de Terrassa que 
citi a declarar els dos agents que ja s'han pogut identificar i 
que requereixi a la comissaria la identificació de tots els agents 
i les gravacions de les càmeres de seguretat.
11.043 visualitzacions

PlataformaxLlengua 28 de juliol 2022

plataformaperlallengua 11 d'octubre 2022

Plataforma per la Llengua @llenguacat - 5 d'abril 
#TV3 anuncia una sèrie de @PrimeVideo amb versió 
en català utilitzant el títol en castellà, en contra 

del que diu el llibre d’estil de la CCMA: “En cas que una 
producció tingui versions en català i en altres llengües, ens hi 
referim amb el títol que s’hagi fixat per a la versió catalana”.

239 Retuits       7 Tuits amb cita      395 Agradaments

Plataforma per la Llengua @llenguacat - 15 de nov. 
ALERTA! Hem detectat que en el projecte de 
l'anomenada "Llei Trans" el govern espanyol 

intenta eliminar una conquesta en la normalització del 
català, que no té res a veure amb els drets de les  
persones trans. 

Fins al 2021, els estrangers que volien normalitzar la grafia 
dels seus cognoms ho havien de fer obligatòriament amb 
la grafia castellana. El 2021 es va modificar. Ara, però, el 
govern del @PSOE i @PODEMOS vol tornar a la situació 
anterior i fer el joc al supremacisme castellà.

Per això, alertarem d'aquestes intencions a diverses forces 
polítiques amb representació al Congrés, per evitar que 
aquest retrocés es faci realitat.

231 Retuits       6 Tuits amb cita      312 Agradaments

Plataforma per la Llengua @llenguacat - 15 de juliol 
“Habla en castellano, cojones, que estamos en 
España”. Això li va dir la Guàrdia Civil a un veí de 

Manresa que havia sortit a llençar la brossa durant el 
confinament
@OctuvreCAT posa llengua a la foscor

154 Retuits       6 Tuits amb cita      147 Agradaments
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La tecnologia és un espai cada cop més rellevant en el nostre dia a dia 
i té una tendència creixent que fa que impacti amb més força entre els 
més joves. El mòbil, l'ordinador o la televisió són alguns dels dispositius 
connectats a internet i que ocupen bona part del nostre temps de lleure. 
I per això és clau que el català hi mantingui una presència destacable, 
perquè la importància de la llengua del lleure és cabdal, especialment en 
els nostres joves.

Sabem que bona part de les eines més usades a internet són en català 
(Twitter, Facebook i molts sistemes operatius), però encara queda feina 
per fer. LinkedIn, la xarxa social professional més usada, encara no té 
versió en català, i és per això que tenim una campanya en marxa per 
canviar-ho (canvia.cat/peticio-linkedin) que està aconseguint moltes 
adhesions i a la qual pesos pesants de la indústria tecnològica ja han 
donat suport.

En paral·lel, des de Plataforma per la Llengua també donem suport al 
projecte Aina, liderat pel Centre de Supercomputació de Barcelona, 
que és un bon exemple d'una iniciativa que ajuda molt a la presència de 
la nostra llengua en la tecnologia, ja que permetrà que no quedi enrere 
en temes tan rellevants com assistència de veu, navegadors per al cotxe i 
altres aplicacions en què la veu és el centre.

La indústria tecnològica

Roger Torrents
Consultor de dades i membre de 

l’Executiva de Plataforma per la Llengua

SAGA a Instagram
Després de la celebració de SAGA, 
el canal d’Instagram del Saló 
del Gaming continua actiu per 
oferir contingut de qualitat sobre 
l’estat del català en l’àmbit dels 
videojocs. Tant si t’agrada jugar-hi 
com si no, segueix el perfil per 
estar al dia dels avenços de la 
llengua en aquest camp!

Spotify
L’octubre del 2022 serà recordat 
com el mes en què el català 
va començar a aparèixer a la 
interfície d’Spotify. Res millor per 
enorgullir-nos-en que reproduir 
les cançons que trobareu a les 
llistes que hi tenim Plataforma per 
la Llengua!
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Jocs de llengua

     Octavian 
Mocanu

 

Situada 
al nord-oest 
de l’ísola de 

Sardenya, l’Alguer 
és la ciutat que «fa 

més gran los països de 
llengua catalana», amb 

paraules de l’exsíndic Carlo 
Sechi.

Des del 2013, ara fa deu anys, 
Plataforma per la Llengua hi du a terme 

una intensa activitat per tal de revitalitzar l’ús 
social de l’alguerès i recuperar-ne la transmissió 

intergeneracional, fent especial èmfasi en els 
minyons i les seves famílies, a més d’incentivar la 

difusió cinematogràfica i els intercanvis musicals. 

Recentment, una exitosa campanya de micromecenatge 
permetrà salvar la Biblioteca Catalana de l’Alguer, fundada el 
1988, i consolidar-la com un punt de referència cultural, un 

espai de trobada per a la llengua, modernitzant-ne l’estructura i 
omplint-la d’activitats.

Si encara no coneixeu la ciutat de l’Alguer,  
us animem a visitar-la ben aviat!

HORITZONTALS

1. Nom amb el qual 
també es coneix la ciutat 
de l'Alguer, municipi de 
Sardenya, situat a l'extrem 
nord-oest de l'illa (el 
trobem també a la capital 
catalana).

2. Arbre caducifoli de la 
família de les ulmàcies. 
A l'Alguer en diuen olm. 
Cippus semicilíndric de 
dalt a baix! La mirada de 

l'Eugeni... en el mirall!

3. Nom del rap en alguerès 
(no pas la música).

4. Avivada, excitada, tot i 
que ben al contrari! Pel que 
fa al futbol, l'estadi Mariotti 
n'és a l'Alguer.

5. Veu de l'ovella algueresa 
i pronom feble alhora. 
Rafael..., activista cultural 
i expert en toponomàstica 
algueresa. Antoni Era 

(historiador de les 
institucions jurídiques de 
Sardenya, nascut a l'Alguer).

6. Agrupa només les 
vocals! Van de Fertília a 
Sàsser! Plana de l'Alguer... 
inacabada! (Nurra)

7. Radi! És minyó també a 
l'Alguer. Un altre nom de la 
Torre de l'Esperó, un dels 
baluards de la fortificació 
algueresa. 

8. Ple de fúria. Tot Alguer! 
Jaqueta a l'Alguer o tuïl, tres 
quarts del mateix!

9. Egregi per duplicat! Mes 
en què, també a l'Alguer, 
se celebra la festa de Sant 
Antoni Abat. Alguerès.

10. Nom del concurs per a 
joves cantautors de l'Alguer.

11. Punta del..., promontori 
prop del terme que agafa 
el nom d'una planta 
endèmica. Claudio 
Gabriel..., trobador, 
cantautor i compositor 
alguerès, director artístic 
a l'Alguer del projecte de 
llibre-disc Mans Manetes, 
amb la iniciativa de 
Plataforma per la Llengua.

VERTICALS

1. Eriçó de mar en alguerès. 
La punta Cristall, de punta 
a punta!

2. Víctor... II de Savoia 
esdevingué rei de Sardenya 
l'any 1718. Ral alguerès, ni 
més ni menys que cinc sous.

3. Resistència! L'Alguer! 
Tractat d'..., en virtut del 
qual el papa Bonifaci VIII 
cedia Sardenya a Jaume II 
de Catalunya-Aragó, l'any 
1295.

4. Estany en el terme de 
l'Alguer, que també dona 
nom a una associació 
musical local. Bisbe de 
Girona, cap a l'any 1000. 
Primer tractat!

5. «Quan acabarà aquesta 
inexorable mort lenta esper 

sol que sobrevisquin les 
paraules just perquè l'últim 
poeta pugui escriure'n 
la fi en un...», fragment 
del poema Esper sol que 
sobrevisquin les paraules 
d'un poeta alguerès ja 
mencionat. Gairebé... 
gairebé alegre!

6. Relatius a la Lluna. Drap 
alguerès que, a vegades, 
trobem a la superfície de la 
llet calenta.

7. Obra Cultural de l'Alguer, 
entitat defensora de la 
cultura algueresa, amb 
l'exalcalde Carlo Sechi 
al capdavant des de la 
seva fundació. Itàlia. La 
impaciència les crema i la 
passió les fa bullir.

8. Nord. Pasqual..., 
professor que dona nom 
a l'escola d’alguerès per 
a adults. Els Estats Units 
d'Amèrica.

9. Moviment ondulatori d'un 
cos. Porten massa enllà.

10. Torre del..., antiga torre 
de defensa que s'alça a 
la costa de ponent del 
port natural del Comte de 
l'Alguer. Radó.

11. Alfa i omega! Persa... 
alguerès. Adeu, ateu!

Als darrers números 
de La Corbella, i a 
través de jeroglífics 
i mots encreuats 
d’aquesta doble pàgina 
dels jocs de llengua, 
hem pogut gaudir 
de la gastronomia 
més tradicional i els 
cims de muntanya 
més emblemàtics 
dels territoris de 
parla catalana, a més 
d’endinsar-nos en la 
geografia humana 
i els topònims del 
País Valencià, de la 
Catalunya Nord i 
de les Illes Balears. 
En aquesta ocasió, 
us convidem a 
redescobrir l’Alguer!
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Els socis i les sòcies de Plataforma per 
la Llengua, l’ONG del català, podeu 
gaudir de descomptes i avantatges 
com aquests:

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

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.

 B A R C E L O N E T A
 O M * A P U C * S R O
 G A L L I N A S S A *
 A D A I T A * C A M P 
 M E * C A R I A * A E
 A U A * F S * N U R R 
 R * N O I * S U L I S 
 I R A T * T A * T U I 
 * E G * G E N E R * A 
 C A N T A L G U E R *
 L L I R I * S A N N A
 

Socis
 nous

Tots 
els 

so
cis

:

Descomptes

Gratuït

10% de 
descompte 
en la factura 

telefònica de mòbil o paquets Adsl/
Fibra amb mòbil durant 12 mesos  
als seus clients de Catalunya. 

Subscripció gratuïta  
al diari Ara  
Tots els socis podeu gaudir de  
2 mesos gratuïts per llegir el diari 
en versió digital. Anticipeu-vos 
a l'exemplar del diari imprès de 
l’endemà i accediu a la versió en línia, 
on trobareu continguts interessants i 
reconeguts col·laboradors.

Descomptes Descomptes

5% de descompte  
en llibres i

10% de descompte en 
jocs en català a la llibreria 
Quart Creixent de Palma.

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.

2x1 als Cinemes Girona de Barcelona

5,50 €  l’entrada individual.

Descomptes

15%  de descompte en la 
subscripció anual en aquesta revista 
educativa infantil.

50%  de descompte en la 
subscripció anual al setmanari en la 
seva versió digital.

50%  de descompte en la subs-
cripció anual d’aquest nou projecte 
periodístic en format magazín.

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!

Descomptes

10% descompte  
en el servei de correcció i 
traducció de Plataforma 
per la Llengua.

15%  de descompte de marxandatge 
en català a la botiga virtual i física. 

50% de descompte en la primera 
quota d’aquest gimnàs en línia.

2x1 en la Ruta 
Pompeu Fabra 
per Barcelona.

20% de descompte en les 
activitats que aquesta empresa 
marítima organitza.

10%  de descompte en la factura 
telefònica de mòbil o paquets Adsl/
Fibra amb mòbil durant 12 mesos als 
seus clients del País Valencià. 

45% de descompte en el teu propi 
domini .cat i 10 bústies de correu.

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

10% de 
descompte 
en visites 

guiades, circuits i excursions en 
català arreu del món. 

4€ de 
descompte en les 
visites guiades i 
rutes temàtiques 
que organitzen.




