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Editorial

Gràcies!
Us volem agrair el vostre suport i la vostra
implicació, sense la qual no hauria estat possible
celebrar el 20è aniversari de l’entitat! Han estat
vint anys de feina constant, rigorosa, no sempre
fàcil en favor de la llengua. Hem aconseguit
avenços i millores importants, però no podem
negar que encara ens queden molts reptes,
moltes fites. Encara són moltes muntanyes
per pujar, per situar la llengua catalana en
un pla d’igualtat. Àmbits com el del cinema
o l’etiquetatge continuen sent assignatures
pendents. Malgrat l’existència d’un marc
normatiu propi, no s’han aconseguit millores
significatives. Hi ha motius de dinàmica interna,
però sobretot una actitud hostil de tot un estat
que veu la llengua catalana com una llengua de
segona, que no mereix un tractament igualitari.
En els darrers mesos s´ha aguditzat l’envestida
i l’ofensiva contra el model d’escola catalana a
Catalunya, el decret TIL a les Illes o l’eliminació
de línies en valencià al País Valencià en són
exemples evidents. L’àmbit de l’educació, espai
de consensos fins fa pocs anys, ha esdevingut
ara l’objectiu de tots els atacs. A la Plataforma
per la Llengua seguirem activament implicats
amb la coordinadora d’entitats Somescola.cat. La
resposta decidida i unitària des de la societat civil
és clau per afrontar l’envestida. Aquests propers
mesos seran molt importants per frenar la nova
envestida que suposarà l’entrada en vigor de la
“Llei Wert” i la seva voluntat “espanyolitzadora”.

Com dèiem, aquest any celebrem els vint anys
de feina activa de l’entitat i per això s’ha publicat
un llibre que en recull i n’analitza la història.
A més, volem tornar a recordar el rècord de
recollida de llaunes de Coca-cola per demanar
l’etiquetatge en català d’aquesta multinacional,
que ja etiqueta amb llengües amb menys parlants
que el català. És el nostre #repteCocacola.
Al llarg d’aquest any d’aniversari també volem
explicar al món la situació, la realitat de la
llengua catalana. Per això aquest mes de gener
vam presentar al Parlament Europeu la versió
anglesa de l’informe sobre quaranta casos de
discriminació a les administracions públiques. Les
felicitacions rebudes per diversos eurodiputats
ens animen a seguir en aquesta línia de treball.
En els propers mesos durem a terme noves
iniciatives internacionals per fer entendre el nostre
cas i evidenciar una situació que clama al cel.
Fem vint anys recordant i celebrant la feina feta i
de consolidació d’un projecte útil per al país i per
la llengua. S’han aconseguit èxits que semblaven
impensables, però no podem ignorar que els
reptes que tenim al davant són immensos. Els
superarem treballant amb constància i amb el
suport de tothom, ara més que mai.

Nota. Després de més d’un any de no poder publicar La Corbella
per motius d’estalvi econòmic, amb aquest número repassem la
tasca duta a terme al llarg d’aquests mesos. Enguany l’objectiu
és recuperar la periodicitat semestral de la revista.
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Empresa i consum
Un nou web ajuda les
empreses a fer una bona
pràctica lingüística
La Plataforma per la Llengua
i la Fundació Vincle, amb el suport de diverses
administracions i d’associacions empresarials,
ha creat el web www.empresaencatala.cat.
Aquest web vol ser un portal obert de consulta
per a totes les empreses que actuen al
nostre país, i que ho volen fer d’una manera
responsable: conèixer la normativa que afecta
el català i resoldre els diversos dubtes que es
puguin plantejar a l’hora de fer una bona pràctica
lingüística. Inclou un mapa interactiu de tot el
domini lingüístic amb la legislació que afecta les

empreses, un apartat de preguntes freqüents,
dades sobre la importància del català en el
context internacional i sobretot una proposta de
bones pràctiques en àmbits diversos (atenció
oral i escrita, etiquetatge, retolació, webs,
publicitat, documents...).
S’ha fet difusió del portal entre diverses
empreses, incloses grans multinacionals i les
principals associacions empresarials del país.
A més, se n’han fet presentacions públiques,
com la del 31 de gener del 2013 a la Cambra de

Els àmbits
tractats al web
- Atenció oral i escrita
- Publicitat
- Catàlegs, fullets de distribució i altres
promocions
- Etiquetatge i informació dels productes
- Retolació i Cartelleria
- Megafonia
- Webs
- Contractes, factures, rebuts i altres
- Llistes de preus, cartes i menús
- Paisatge lingüístic enfront del client
- Altres àmbits de relació amb el client
- Relacions internes de l’empresa i amb d’altres
grups d’interès
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Bernat Gasull
Àrea d’Empresa i consum

Comerç de Girona, amb el suport d’empreses tan
emblemàtiques com Galetes Trias, GNA Serveis
Telemàtics, Llagurt, Embotits la Selva o el Celler
de Can Roca. El 18 d’abril es va presentar el
nou web a l’Ajuntament d’Esparreguera amb la
presència del Cercle d’Iniciatives empresarials
d’Esparreguera. La presentació del dia 18 de
setembre a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, a Lleida,
va comptar amb el suport d’empreses com Cal
Valls, Mecanocamp o Supermercats Plusfresc, a
més, per descomptat, de la Cambra de Comerç
de Lleida i de la Diputació de Lleida.

Algunes preguntes i
respostes que es plantegen
-

Per què cal fer servir el català?
Com cal aplicar la normativa?
Augmenta l’ús del català?
Com cal actuar davant les actituds
contràries al català?
Com cal fer les traduccions?
L’ús del català forma part de la
responsabilitat social de les empreses?
Quina importància té el català dins el
context internacional?
Etc.

Tota la informació a:
www.empresaencatala.cat
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Empresa i consum
Presentem un estudi
comparatiu sobre lleis
lingüístiques en la retolació
comercial i la publicitat
Consum Català, amb el suport de la Plataforma per la Llengua, ha
elaborat un estudi que analitza les lleis lingüístiques sobre retolació
i publicitat en diverses comunitats lingüístiques de dimensions
similars a la catalana en estats europeus i d’Amèrica del Nord, per
tal de comparar-les amb el cas del català a l’Estat espanyol.
L’informe subratlla que la majoria de les comunitats lingüístiques
comparables a la catalana tenen lleis que obliguen els establiments
a retolar en la llengua pròpia. Fins i tot en tres d’aquests casos –el
del francès al Quebec, l’estonià a Estònia i el català a Andorra–
s’obliga l’establiment que, en cas d’emprar també altres llengües
que poden ser fins i tot àmpliament parlades al país en qüestió
–com és el cas de l’anglès al Quebec, el rus a Estònia o el castellà
a Andorra–, aquest faci un ús preferent de la llengua pròpia.
L’estudi constata, també, que si bé en els països comparables
estudiats l’aplicació de la llei és força generalitzada, a Catalunya i
a les Illes Balears, on l’ús és també obligatori, encara hi ha molts
establiments amb la retolació fora de la legalitat. Pel que fa al País
Valencià i la Franja de Ponent, aquesta llengua es troba en una
situació d’absoluta desprotecció legal.
D’altra banda, en un altre àmbit comercial com és la publicitat,
s’observa que la situació comparativa és encara més greu en
detriment del català: a Catalunya no hi ha cap obligació d’utilitzar
aquesta llengua més enllà d’alguna reglamentació testimonial
aprovada per algun municipi. I en els altres territoris de parla
catalana dins de l’Estat espanyol el buit legal és absolut. Per tant, la
desprotecció del català en la publicitat és un cas insòlit si es posa
en relació amb els altres països estudiats on la llengua pròpia és
sempre d’ús obligatori.
Més informació a:

www.plataforma-llengua.cat/empresa
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Gemma Ponsa
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Un vídeo explica a través
de gràfics per què el català
no és encara llengua oficial
de la Unió Europea
Arran de l’entrada del croat
com a llengua oficial de la
Unió Europea el dia 1 de juliol
del 2013, la Plataforma per la
Llengua va llançar un vídeo a
la xarxa, a través de Youtube,
en què, mitjançant uns gràfics,
s’expliquen les raons per les
quals el català no és encara
llengua oficial de la Unió
Europea. El vídeo va tenir força
bona acollida. En menys d’una
setmana ja havia aconseguit
més de 5.000 visites. El vídeo,
en català, ha tingut recentment
una segona versió en anglès,
amb l’objectiu, precisament, de
poder explicar al món aquesta
situació excepcional. Llevat del
nostre cas, totes les llengües
europees de dimensions
similars a la catalana són
oficials de la Unió Europea.
Podeu veure’l a la secció de vídeos
de la Plataforma per la Llengua
i al nostre canal
www.youtube.com/PlataformaxLlengua
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Acollida
lingüística
Editem el llibret
Privet al català
Privet significa “hola” en eslau eclesiàstic antic,
una llengua que encara avui dia es manté com
a llengua litúrgica en les cerimònies ortodoxes.
Privet al català és, doncs, un llibret adreçat a la
comunitat ortodoxa i de parla russa de Catalunya
que té per objectiu apropar la llengua del país a
aquesta part de la població i, així mateix, mostrar
els vincles que històricament hi ha hagut entre
les realitats russa i catalana.
El llibret, editat en bilingüe en català i rus, és
fruit de la col·laboració entre la Plataforma
per la Llengua i l’Església Ortodoxa Russa de
l’Anunciació de Barcelona. Aquesta publicació ha
servit per establir lligams amb aquesta comunitat
en diverses ciutats de Catalunya on hi és present
de manera important (Barcelona, Tarragona,
Lloret de Mar i Girona) i també a Andorra, arran
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Gemma Ponsa
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del fet que el pare Serafí, autor del pròleg, també
oficia a Andorra la Vella.
Posteriorment a aquesta publicació, l’interès
generat per adoptar el català per part de diverses
persones d’aquesta comunitat s’ha concretat de
diferents maneres, entre les quals un acord entre
la Plataforma i l’Església Ortodoxa de Barcelona
per oferir un curs bàsic de català a Barcelona amb
la col·laboració desinteressada de dos voluntaris
professionals de la nostra entitat. Actualment
ja s’està duent a terme un curs de nivell més
avançat, amb una vintena d’alumnes.

Vegeu l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/117

Presentació de la Guia
Amb el català xuta i gooool!
La guia Amb el català xuta i gooool! es va
presentar públicament, comptant amb la
presència, entre d’altres, del president de la
Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, i
de l’aleshores president del F.C. Barcelona,
Sandro Rosell. Es tracta d’una guia innovadora
i pionera que plasma tota una sèrie de
continguts que ja estem utilitzant en els tallers
de formació en acollida i gestió lingüística,
els quals també hem posat en pràctica en els
projectes que la Fundació F.C. Barcelona duu a
terme a Catalunya, com el Futbol.net, o la feina
que s’està fent a la Masia.
La guia s’adreça a tres actors diferents
implicats de manera decisiva en l’acollida i en
la promoció de l’ús del català: els educadors
i entrenadors, els usuaris i beneficiaris, i
les famílies; i els dóna eines, mecanismes i

Marc Biosca
Àrea d’Acollida lingüística

raonaments amb l’objectiu de fomentar l’ús
de la llengua catalana entre els joves que
comencen a practicar qualsevol esport.
Un altre element que fa diferent i molt atractiu
aquest material és la implicació de diverses persones notòries vinculades al món de l’esport:
esportistes de renom que han adoptat el català
en venir a practicar la seva disciplina esportiva
a Catalunya i la de periodistes que escriuen i
parlen sobre esport. Els esportistes, tots ells
ex-jugadors del Barça, són Andrey Xepkin, Gaby
Cairo i Eusebio Sacristán. Pel que fa als periodistes, hi apareixen Joaquim Maria Puyal, Antoni
Bassas i Enric López Vilalta, que ens expliquen
anècdotes que han viscut de primera mà amb la
llengua i l’esport com a protagonistes.
Vegeu la guia a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/113
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Acollida
lingüística
Xarxa de cors
pel català
Per Sant Jordi, enguany, el missatge positiu
i engrescador a favor del català ha tornat a
ser el protagonista dels actes organitzats per
la Plataforma per la Llengua. Així, l’ONG del
català impulsà una nova acció de sensibilització
que portava per títol “Xarxa de Cors”.
L’entitat, juntament amb les 26 associacions
de nouvinguts amb les que treballa
coordinadament des de fa 10 anys, va reunir
3.000 desitjos pel català, que van anar escrivintse en targetes en forma de cor per aquells
que participaven a les activitats programades
a la plaça dels Àngels de Barcelona al llarg de
la tarda de Sant Jordi. La iniciativa va estar
dinamitzada pel grup teatral Planeta Impro.
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Eulàlia Buch i Ros
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En acabar l’acte, els missatges es van aplegar
i introduir dins d’un canó que els va disparar
enlaire, en una pluja de desitjos que va ser
recollida en una xarxa de grans dimensions.
La cloenda de la Diada per part de la
Plataforma per la Llengua va tenir lloc a la
Rambla del Raval de la capital catalana amb
Taller de músics canta Vinyoli, un concert
inclòs també a la festa de Sant Jordi de la
Rambla del Raval, que s’organitzava en un
espai multicultural amb la participació de més
de 80 entitats, centres educatius, artistes,
comerciants i veïns del Raval.
Més informació a:
xarxadecors.cat
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Acollida
lingüística
Post-it art per
la llengua comuna
Des de la Plataforma per la Llengua i 25 associacions de persones nouvingudes, s’aprofita
cada any el simbolisme del 23 d’abril per mostrar la vitalitat de la llengua i la seva capacitat
cohesionadora. Centenars de persones van
passar per la plaça dels Àngels de Barcelona
per penjar una dedicatòria per al català el dia de
Sant Jordi. En total, es van enganxar més de
10.000 post-its de diferents colors, i la majoria
amb notes personals en diferents llengües,
al mur gegant de 2 x 19 metres instal·lat al
centre de la plaça, que va formar el missatge
“El català, llengua comuna”. La iniciativa va ser
conduïda per l’actor Quim Masferrer, de Teatre
de Guerrilla, i va comptar amb la col·laboració
activa de nombrosos col·lectius de persones
Més informació a:
postitartllengua.wordpress.com
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Eulàlia Buch i Ros
Àrea d’Acollida lingüística

nouvingudes. L’últim post-it, el més especial, es
va enganxar en homenatge a Martí Gasull, fundador i ànima de la Plataforma per la Llengua.
Després de l’acció, es va llegir el manifest
‘El català, llengua comuna’. La jornada es va
tancar amb les actuacions de la Barcelona
Coral Àsia, dirigit per Carles Josep Comelade,
i del Taller de Músics que, sota la batuta
de Vicens Martín, van musicar poemes de
Salvador Espriu. L’associació Veus i Música per
a la Integració, formada per 60 nens (alguns
d’origen llatinoamericà) també van interpretar
cançons amb les músiques d’Espriu. L’acció
també va comptar amb el suport del grup
Txarango que, de forma desinteressada, va
protagonitzar l’espot de campanya i va cedir la
cançó ‘Amagada primavera’ per al vídeo.

Cultura i
audiovisual
Demanem que es
garanteixi l’augment
de l’oferta de cinema
en català en la
modificació de la Llei
Des de l’aprovació de la Llei
del cinema de Catalunya
amb una àmplia majoria
parlamentària, el juny del 2010,
i l’Acord que se’n derivava amb
els distribuïdors i exhibidors,
el setembre del 2011, la
Plataforma per la Llengua
n’hem fet el seguiment i
hem remarcat les mancances
entorn de la seva aplicació.
Dues de les qüestions que
més ens preocupaven, i sobre
les que hem insistit més, han
estat, d’una banda, la manca
de garanties per acomplir
els objectius concretats a
l’Acord esmentat; i de l’altra,
el reglament previst per la Llei,
que havia de reglar l’adaptació
gradual de les empreses als
objectius de la normativa
(assolir el 50% de cinema en
català en un termini màxim
de set anys) i que encara està
pendent d’aprovació.
Tanmateix, el passat mes
d’abril, el Govern va anunciar
en roda de premsa l’aprovació
d’un projecte de modificació
de la Llei del cinema motivada,

entre altres, pel comunicat de
la Comissió Europea del juny
del 2012. El dictamen europeu
demanava eliminar el privilegi
de les pel·lícules espanyoles
en castellà respecte a les
europees ja que aquestes
no estaven afectades per
la Llei. Havent analitzat el
projecte de modificació,
que exclou a les pel·lícules

Gemma Ponsa
Àrea de Cultura i audiovisual

europees de qualsevol
obligació, considerem que el
nou redactat proposat encara
no ofereix prou garanties per
a l’increment de l’oferta de
cinema en català.
Des de la Plataforma per la
Llengua farem, properament,
una proposta d’esmenes amb
la finalitat d’incidir al màxim
en el nou redactat que acabi
aprovant el Parlament. A grans
trets, creiem que el projecte de
modificació de la Llei, que amplia el termini d’adaptació fins a
10 anys, hauria mantenir com a
mínim l’objectiu d’aconseguir la
paritat lingüística. Així mateix,
és bàsic que la mateixa Llei
reguli un augment substancial
de l’oferta i de la publicitat del
cinema en català a curt termini,
per tal de garantir gradualment
la llibertat de tria dels espectadors -ara com ara pràcticament
inexistent, amb un 4’7% de
cinema en català- i la consolidació d’una demanda significativa.
Vegeu l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/
estudis/interior/102
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Participació
i voluntariat
Som professionals
i som voluntaris!
Un llarg llistat d’èxits avalen els 20 anys de
trajectòria de la Plataforma per la Llengua. Són
èxits tangibles i que vosaltres mateixos podeu
conèixer i, si voleu, encara podeu fer una ullada a
la darrera memòria. I en fer-ho, comprovareu un
dels valors de la nostra entitat: el pragmatisme.
Sempre acompanyat del rigor de la feina ben
feta. És la fórmula infal·lible per aconseguir els
nostres objectius. Ara bé, cal dir que per fer tot
aquest reguitzell de feina necessitem la força
del voluntariat. Des dels inicis de l’entitat, el
voluntariat n’ha configurat la base i l’estructura;
i no seríem on som sense els recursos humans
que ens arriben del voluntariat.
Haig de dir de bon grat que a la nostra entitat
hi arriben mensualment molts voluntaris. Són
empesos en gran part pels objectius i les
campanyes que portem a terme, però també
per l’afany de sentir-se partícips en una societat
activa i compromesa, que se sent hereva dels
valors que fa molts anys ens configuren com
a poble. La força de treballar entre tots per
construir conjuntament un anhel col·lectiu.
Tanmateix, però, un cop fet el primer contacte
amb els voluntaris que arriben, m’adono que topem amb un parell de circumstàncies: la primera
és que d’entrada la gent queda sorpresa de la
diversitat de perfils de voluntariat amb els quals
treballem, des de fotògrafs a il·lustradors, informàtics, administratius, traductors, correctors,
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cuiners, voluntaris lingüístics, etc., i això desconfigura una mica la imatge inicial de la nostra entitat, en què suposadament els voluntaris haurien
de ser professionals de la llengua: correctors,
filòlegs, lingüistes, etc. L’altra circumstància és
el fet de constatar que la professionalitat sempre
acompanya la tasca del voluntariat.
El Marc Guevara, voluntari de la Plataforma per
la Llengua i també de l’Esplai CAE La Llar del
Vent de la Concòrdia de Sabadell, així ens ho
explicava. I així us ho comparteixo, perquè les
seves paraules retraten de cap a cap la realitat
que us volia transmetre:
“No és que el voluntariat no estigui ben vist; al
contrari, ens veuen com uns herois. Normalment
quan les famílies que porten els seus fills a
l’esplai arriben a saber que tota aquella tasca
la fem voluntàriament, se’ls pot llegir a la
cara la seva admiració. La tasca que fem a
l’esplai requereix molta implicació, dedicació i
professionalitat, i tot això, a canvi de res. Però
és veritat que ho fem a canvi de res? Jo crec
que no. L’error és creure que tot el que fem ha
de tenir una recompensa econòmica, igualment
com pensem que tot el que haguem d’adquirir
també ha de ser a canvi de diners. Potser això
és molt utòpic, però no tot en aquesta vida són
els diners: el primer és la felicitat. Què hi ha
millor que veure els nens que tu portes contents,
engrescats, feliços, veure que t’estimen i

Laura Camps i Marc Guevara
Àrea de Participació i voluntariat

poder-los treure un somriure cada dissabte?
Això no té preu. Dit això, suposo que és evident
que el voluntariat s’ha de tractar com si fos
una feina remunerada i, per tant, requereix una
professionalitat i una implicació ingents. De fet,
el voluntariat que faig jo, el de monitoratge,
demana una responsabilitat força més elevada
que moltes de les feines que es fan. Les
normatives s’estan endurint cada cop més i
quan, per exemple, marxem de colònies, ens
exposem a una sèrie de perills que ens poden
passar factura, a banda de tota la preparació que
comporta realitzar unes colònies”.

La Plataforma per la Llengua apropa les
xarxes socials a les entitats de nouvinguts
Les xarxes socials són una eina imprescindible
per al món associatiu i la Plataforma per la
Llengua vol dotar les entitats de nouvinguts
d’eines per poder entrar a l’esfera 2.0 en català.
S’ha impartit un taller amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona per acostar internet 2.0
a les associacions. El taller ha posat en pràctica
el Twitter, una gran eina per difondre informació,
i s’han conegut termes com “piulada” o
“hashtag”.
Rafik El Mossaoui
Àrea d’Acollida lingüística

La clau de l’èxit es fer amb passió la tasca
voluntària: l’experiència, l’afecte i l’autosatisfacció.
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Jocs i joguines

Festa pel joc i el
lleure en català
Un any més la festa de la joguina de la
Plataforma per la Llengua ha estat un èxit.
Enguany hem celebrat els 10 anys de la festa,
que fins ara era la Festa pel joc i la joguina
en català i que, per tal d’ampliar la
franja d’edat i els seus continguts,
ha passat a anomenar-se Festa
pel joc i el lleure en català.
Mica en mica aquesta festa
s’ha anat convertint en la
gran festa de l’entitat. No
només reivindiquem que
menuts i grans puguem
jugar en català i també
que tots els elements
de lleure incloguin el
català, des de la música
als llibres passant pels
espectacles, la
màgia, el circ i un
llarg etcètera;
s’aprofita des
de les diferents
àrees i comissions
de la Plataforma
per la Llengua
per a donar a
conèixer les
accions que

Isabel Romano
Àrea de Jocs i lleure

es duen a terme tot reivindicant el dret a poder
viure plenament en català.
A la festa, a banda de diferents tallers per a la
mainada, petits i grans han pogut jugar a jocs de
taula, hem gaudit de sessions de cinema en català
i alhora hem pogut saber el minso percentatge de
pel·lícules que inclouen la nostra llengua; tenim el
nostre nom escrit en diferents idiomes, hem rebut informació sobre l’ús del català a l’etiquetatge,
hem reivindicat el català a l’ensenyament, i hem
fet moltes altres activitats. Tot d’una manera
lúdica i festiva, tot escoltant rock, ska o una coral,
amb actuacions adreçades als més menuts i amb
grups d’arrel tradicional, com els tabalers, els
diables i els bastoners, que amb la seva alegria
ens han fet gaudir d’un matí esplèndid.
Esperem que l’any vinent us animeu a celebrar
amb nosaltres l’11a Festa pel joc i el lleure en
català, que tindrà lloc el dissabte 22 de novembre
al passeig de Lluís Companys de Barcelona, ja
que aquesta és també la festa de tots els socis,
col·laboradors i simpatitzants de l’entitat. Ni
aquesta festa, ni cap de les nostres accions seria
possible sense la col·laboració i el suport de tots
vosaltres. Des de la Plataforma per la Llengua, i
molt especialment des de la comissió pel joc i el
lleure en català, us agraïm la vostra implicació en
la realització de la festa un any més.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/festajocilleure
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Internacionalització

El cas català,
a Brussel·les
Els eurodiputats catalans i la Plataforma per la Llengua internacionalitzen les discriminacions lingüístiques que pateixen els catalanoparlants. Així, l’ONG del català, juntament amb Ramon Tremosa
i Salvador Sedó (CiU), Raül Romeva (ICV) i Maria Badia i Raimon
Obiols (PSC), va presentar el 29 de gener al Parlament Europeu
l’informe Linguistic discrimination in Europe: The Catalan case.
Daniel Mundet, director de la Plataforma per la Llengua, donà
a conèixer a la seu institucional comunitària els quaranta casos
que l’entitat ha recollit en què ciutadans europeus han estat
discriminats per parlar en català. L’acompanyaven Eloi Torrents,
autor de l’estudi, i Rosa de les Neus Marco, de l’àrea internacional
de l’organització. A l’acte també hi van participar Pere Puig,
delegat de la Generalitat de Catalunya davant la UE, Jordi Solé,
parlamentari d’ERC i secretari general de l’Aliança Lliure Europea,
Davyth Hicks, de l’associació Eurolang, i representants de la
Comissió Europea tant en l’àmbit del multilingüisme com de la
lluita contra les discriminacions.
En el marc de la presentació a Brussel·les, els eurodiputats
catalans presentaren una proposta política per tal que la legislació
europea persegueixi
aquest tipus de
discriminació igual com
ho fa amb la discriminació
per motius de gènere,
religió, orientació sexual
o origen. L’objectiu? Que
en un futur la legislació
europea protegeixi
adequadament els
ciutadans.
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Francesc Marco
Membre del Secretariat de la
Plataforma per la Llengua

Internacionalitzar
la situació del català
La presentació a Brussel·les de
The Catalan case s’emmarca
en la voluntat de la Plataforma
per la Llengua de projectar
a l’exterior la situació de
la llengua catalana. Al llarg
de l’estiu del 2013, l’entitat
promocionava el lema I love
catalan, una campanya dirigida
al turisme. El gener del 2014
es feia evident la paradoxa
de la llengua al Parlament
Europeu. Ara, l’ONG del català
està elaborant la traducció
de l’InformeCAT per poder-lo
difondre internacionalment.
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Dossier 20 anys

20 anys d’història.
Què hem fet?

Francesc Marco
Membre de l’Executiva i secretari
del Premi Martí Gasull i Roig
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LA
LLENGUA
COMUNA
I DE
COHESIÓ
SOCIAL

La Plataforma per la Llengua
ha fet de pont entre la
nova ciutadania i la societat
d’acollida constituint
una xarxa d’entitats de
nouvinguts i treballant-hi
conjuntament. El discurs
de l’entitat sempre ha
estat el del català com una
llengua oberta i inclusiva
que garanteix la igualtat
d’oportunitats entre les
persones. Cal continuar
incidint-hi, no només en
la incorporació dels nous
catalans, sinó també perquè
els catalanoparlants no
canviïn de llengua.
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LA UNIVERSITAT,
ENCARA

En l’àmbit universitari, la Plataforma ideà un programa per
apropar la llengua i la cultura catalanes als estudiants Erasmus
i Sèneca. Amb la Festa means party primer i després amb el
Català means feeling, i la col·laboració dels serveis lingüístics
universitaris, es pretenia que la internacionalització de les
facultats no vagi en detriment del català. Caldrà continuar
estudiant-ne les possibilitats.

EN CATALÀ,
JUGUES?

VOLEM
CRISPETES!

Amb la Festa per al Joc
i la joguina en català, la
Plataforma per la Llengua fa
deu anys que consciencia la
ciutadania de la possibilitat
de jugar en català. Així,
s’han creat relacions amb
fabricants, comerciants i
famílies per estimular-ne
l’existència i la distribució.
Cada vegada són més el
nombre de jocs i joguines
disponibles, i el català és,
sens dubte, a més d’un dret,
un valor indispensable.

Des de l’organització s’ha
contribuït al doblatge de
sagues comercials de gran
audiència i periòdicament
s’han fet estudis per
conèixer l’estat del català
als cinemes. La situació
continua sent greu com a
conseqüència de la política
de les majors i els diferents
agents del sector. Hi ha molt
camp per recórrer.
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A L’EMPRESA,
EN CATALÀ

Des del 1993, l’entitat ha treballat intensament
per tal d’introduir la llengua catalana dins del
món socioeconòmic, com ho ha fet també en
l’ús del català per part de l’administració i en la
toponímia. Avui, els resultats són ben notoris i
molts dels productes comercials ja incorporen
el català a l’etiquetatge i les empreses ja
l’utilitzen en el seu si. Tanmateix, encara hi
ha grans marques i sectors a normalitzar. Els
consumidors han de poder tenir l’última paraula.

VOLEM VIURE
PLENAMENT
EN CATALÀ

Amb milers de socis, la força del voluntariat i
una estructura tècnica eficient, la Plataforma
per la Llengua ha estat l’element modernitzador del discurs en favor de la llengua catalana.
Instrument de mobilització, l’ONG del català ha
aconseguit des del pragmatisme assolir objectius mesurables i obtenir resultats qualitatius.
Amb l’element internacional sempre present,
ara, a més, es proposa la projecció exterior de
la situació de la llengua catalana.

EL MODEL
D’ESCOLA
CATALANA

La Plataforma per la Llengua,
com a defensora del sistema
d’immersió lingüística a
les aules, és una de les
organitzacions capdavanteres
de Somescola.cat,
coordinadora creada per
defensar l’escola catalana
en llengua i continguts. Des
de l’entitat, a més, es donà
suport a les mobilitzacions a
favor de l’escola en català a
les Illes Balears i a les línies
en valencià al País Valencià,
ja que l’educació és un dels
pilars de la societat.
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Dossier 20 anys
Primera edició
del Premi Martí
Gasull i Roig
La sala Moragues del Born Centre Cultural va
ser l’escenari escollit per dur a terme la gala
del lliurament del Premi Martí Gasull i Roig en
la seva primera edició. Així, el 4 de febrer del
2014, en l’espai simbòlic del tricentenari, la
Plataforma per la Llengua vehicularia l’exemple
del fundador i ànima de l’entitat reconeixent
la tasca d’aquells que amb la seva actuació
contribueixen a la llengua catalana.
Entre els més de cent candidats que s’havien
presentat per optar al premi, un jurat format per
Joan Francesc Mira, Carles Torner, Bernat Joan,
Empar Moliner, Jordi Manent i Bernat Gasull,
presidit per Òscar Escuder i amb Francesc
Marco de secretari, n’escollí tres per passar a
votació popular. Aquests foren l’Assemblea de
Docents de les Illes Balears, la Viquipèdia en
català i l’activista d’Elx Joan-Carles Martí.
El vot popular atorgà la distinció als mestres de
les Illes. Margalida Caldentey i Iñaki Aicart, en
nom de l’Assemblea, Arnau Duran de l’Amical
Wikimèdia i l’incombustible Joan-Carles Martí
reberen els reconeixements durant l’acte
conduït pel polifacètic presentador Quim
Masferrer i que comptà amb parlaments del
conseller de la Presidència de la Generalitat,
Francesc Homs, i de Salvador Esteve,
president de la Diputació de Barcelona,
institució patrocinadora de l’acte.
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A més d’una
dotació econòmica
de 3.000€, el
guanyador obtenia
un guardó creat
especialment per
a l’ocasió per part
de l’orfebre i joier
Joaquim Capdevila,
que ha dissenyat,
entre d’altres, la
Creu de Sant Jordi,
la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya
o els Premis Nacionals de Cultura.
Les xifres:
4 de febrer del
2014 va ser la
data de lliurament
del guardó.
Més de 100
candidats van ser
proposats per
obtenir-lo.
Més de 4.000
persones van
participar a la
votació popular.

Assemblea de Docents de
les Illes Balears
Creada a principis del 2013,
l’Assemblea de Docents
ha encapçalat les grans
mobilitzacions dels mestres
illencs a favor d’un model
educatiu de consens,
públic i en català. Les
seves samarretes verdes,
les setmanes de vaga i
les grans manifestacions
al carrer els ha permès
mostrar el rebuig de la
comunitat educativa i de la
societat civil enfront de les
polítiques del govern balear.

Viquipèdia en català
La versió en català de la
principal enciclopèdia virtual
no ha parat de créixer. Les
xifres d’articles, els índexs
de qualitat, les consultes,
els fitxers i els usuaris
demostren la vitalitat de
la llengua catalana a la
xarxa. L’associació dels
viquipedistes catalans,
l’Amical Wikimèdia, ha estat
la primera a ser acceptada
per la matriu internacional
sense coincidir amb l’àmbit
territorial d’un estat.

Joan-Carles Martí
Activista cabdal per a la
llengua catalana a les
comarques de l’extrem
sud del País Valencià,
Joan-Carles Martí és un
dinamitzador cultural de
trajectòria destacada.
Promotor d’iniciatives
a favor de la llengua,
divulgador de la realitat
sociolingüística de les
comarques meridionals i
fundador d’El Tempir, és
exemple de constància i
treball en un dels territoris
més complexos de tot
l’àmbit lingüístic.
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Dossier 20 anys

Entrevista a

Daniel Mundet
Director de la Plataforma per la Llengua
L’ONG del català fa vint anys. Dues dècades
d’un treball intens i de molta feina feta. Com
valora la seva evolució organitzativa?
Realment, ara que fem una mirada a aquests
vint anys, l’evolució organitzativa ha estat
impressionant. A tots els nivells. Es va
començar de zero, es va passar de reunions
de comissions de treball, de coordinació, que
sovint acabaven a altes hores de la matinada
o bé ocupaven tot un dissabte..., fins a una
estructura amb papers i funcions més clares i
amb capacitat de liderar un projecte que s’ha
fet gran i que és molt ambiciós.
Durant dues dècades l’entitat s’ha dedicat
exclusivament a l’obtenció de resultats a
favor del català. Podríem dir que l’estil de la
Plataforma es basa en el pragmatisme?
Es podria dir així. Des de l’inici es volia defugir
una dinàmica de fer manifestos, de dir “s’ha
de fer” o “s’hauria de fer...”, per intentar
orientar les nostres capacitats i energies a
intentar aconseguir canvis que es poguessin
mesurar. Això de vegades es pot confondre
amb conformisme o poca ambició, però el
que fem és un plantejament que pot implicar
que una campanya pugui durar dos o tres
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anys de fer informes, reunions, accions,
etc., fins que s’aconsegueixi una millora o
un canvi. Aquest plantejament també té el
seu complement amb propostes de tipus
legislatiu que fem a partir d’analitzar altres
situacions internacionals. Això ens permet fer
plantejaments desacomplexats i que parteixin
de les pràctiques que són normals en països
democràtics avançats.
La Plataforma, l’ONG del català,
complementa els seus milers de socis amb
nombrosos voluntaris i una estructura
tècnica de suport. És aquesta la fórmula per
assolir els objectius desitjats?
És una fórmula clau. Som l’ONG del català, i
com tota entitat els socis i voluntaris que ens
donen suport constitueixen l’ADN del nostre
funcionament. Cal tenir present que és molt
important l’evolució d’un funcionament inicial
de base únicament voluntària a anar bastint
una estructura professionalitzada que ha donat
suport a la tasca dels voluntaris. La combinació
d’aquests dos elements és clau per explicar els
resultats i la feina feta. Evidentment ha estat
una evolució progressiva al llarg dels anys fins
arribar a la situació actual. L’equip tècnic de

“Som l’ONG del català i els socis i
voluntaris que ens donen suport
constitueixen el nostre ADN”

Perfil
Daniel Mundet i Cerdan (Barcelona, 1974). Llicenciat en Sociologia per
la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster de Gestió Pública per
la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra
i ESADE. Ha desenvolupat la seva activitat professional en l’àmbit
de la llengua, la cultura i també en la gestió de projectes europeus.
Membre de l’Executiva i del Secretariat de l’entitat, és el director de
la Plataforma per la Llengua, el coordinador de l’estructura tècnica.

l’entitat està molt motivat i altament preparat
i qualificat, però l’empenta dels voluntaris
a través de les comissions de treball és un
revulsiu per mantenir l’ambició.
Enguany la Plataforma per la Llengua
ha impulsat la primera edició del Premi
Martí Gasull i Roig per reconèixer entitats
i persones que treballen per la llengua
catalana. A partir d’ara, el guardó marcarà
una de les dates clau en el calendari de
l’organització?
Sense cap mena de dubte. Volem que sigui un
premi per inspirar, i també reconèixer, totes
aquelles persones i entitats que treballen
en favor de la llengua catalana. El premi vol

recordar els valors que van guiar en Martí i
reconèixer aquelles persones i entitats que
treballen en favor de la llengua. Amb aquest
premi el volem honorar i continuar la ingent
tasca que va fer en Martí en la defensa del
català com a llengua de cohesió social, com
a llengua comuna. Tot això ho volem fer
d’una manera oberta i participativa, i requerirà
dedicar molts esforços per fer-ne difusió per
tal de donar a conèixer les candidatures (que
volem que sigui un primer reconeixement)
i després a través d’un sistema de votació
popular. Aquest premi esdevindrà un moment
clau per a l’entitat.
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Dossier 20 anys

Entrevista a

Òscar Escuder
President de la Plataforma per la Llengua
Des del naixement de la Plataforma per
la Llengua el 1993, l’organització ha anat
creixent i ha anat augmentant la seva
eficiència. És l’ONG del català l’entitat de
referència en temes de llengua?
Sí, sense dubte!
Ens agrada definir-nos com l’ONG del català
i pensem que som l’entitat de referència en
temes de llengua. Tenim un coneixement
precís de la situació actual de la llengua en
pràcticament tots els àmbits, de la seva
evolució i de què cal fer perquè en els àmbits
on encara s’ha de millorar molt es millori del
cert.
Alhora, hem estat pioners a aplicar mètodes
precisos de normalització i normalitat en
camps que semblaven “no normalitzables”.
Això no treu que al país no hi hagi altres moltes
organitzacions, entitats i associacions que
treballin per la llengua, de grans i de petites.
Algunes d’aquestes també ho fan molt bé.
Nosaltres col·laborem i hem col·laborat sovint
amb moltes d’aquestes organitzacions.
A més, hi ha moltíssima gent al país (ara i
de sempre) que, sense que la llengua fos el
seu objectiu central, han fet la seva activitat
normalment en català, i això durant molts anys
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ha contribuït decisivament al fet que el català,
després de tres-cents anys de persecució,
tingui avui dia la vitalitat que té.
L’ONG del català fa dues dècades que
treballa frenèticament com s’explica al
llibre Plataforma per la Llengua. 20 anys pel
català. Quines són ara les línies prioritàries?
Hi ha molts camps on treballem. Els prioritaris
són: empresa i món socioeconòmic, acollida
lingüística i educació (Som Escola). També,
donem el nostre suport i assessorament en
temes lingüístics al procés nacional. En aquest
sentit formem part del nucli inicial del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir.
La societat civil i la implicació individual
de la ciutadania és un factor clau, però
també ho és l’actuació de les institucions
públiques. Què els demaneu?
Les administracions públiques haurien de
fer que el català deixi de ser una anomalia
legislativa: el català és l’única llengua (de
la seva dimensió) en països de tradició
democràtica que no és llengua oficial d’estat,
amb tot el que això comporta: des de l’obligació
en etiquetatge i en manuals d’instruccions fins
a ser llengua oficial de la Unió Europea, en els

“Amb l’estat propi, la política lingüística
serà decidida per nosaltres i els nostres
representants democràtics”

Perfil
Òscar Escuder i de la Torre (Barcelona, 1968). Metge. Va estudiar
medicina a la Universitat de Barcelona, on s’especialitzà en cirurgia
maxil·lofacial. Actualment treballa a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell
i al sector privat. A més, és professor de la Unitat Docent del mateix
Parc Taulí de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma
de Barcelona. El 1997 va entrar a la Plataforma per la Llengua i és
president de l’entitat des del 2002.

països membres òbviament! En canvi moltes
llengües amb molts menys parlants gaudeixen
de la protecció que comporta ser llengua oficial
d’estat.
El procés de transició nacional avança i ja
tenim data i pregunta per a la consulta. Com
s’imagina la gestió lingüística en el futur
estat?
Cal remarcar que, un cop tinguem un estat
propi, la política lingüística serà decidida
per nosaltres i els nostres representants
democràtics, sense ingerències d’altri, com
passa ara. La nostra proposta és d’un estat
modern, més just i inclusiu, on la gent no
perdi drets, on el català sigui llengua nacional,

amb tot el que implica, i de relació amb les
institucions internacionals. El català ha de ser la
llengua comuna i de cohesió social. Repeteixo,
no volem que es perdin drets i volem un estat
més just, modern i democràtic en tots els
àmbits.
Però no hi ha només català i espanyol: a casa
nostra es parlen unes tres-centes llengües
i volem potenciar-les totes, des de l’anglès
com a llengua prioritària de comunicació
internacional fins a les llengües maternes dels
nouvinguts. Les llengües ens enriqueixen
culturalment i alhora són una oportunitat
econòmica molt important.
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#repteCocacola
Vint anys després que la Plataforma per la
Llengua demanés l’etiquetatge en català a Cocacola, enguany l’ONG vol assolir l’objectiu. Al
llarg d’aquestes dues dècades des de l’entitat
s’ha aconseguit que la llengua catalana s’endinsi
en el món socioeconòmic. D’aleshores ençà la
Plataforma per la Llengua ha contribuït a fer que
nombroses empreses incorporin el català en el
seu ús intern, l’utilitzin en la publicitat, en els
catàlegs, en la retolació dels seus establiments i
en les pàgines web corporatives.
Malgrat aquests avenços en el sector,
l’etiquetatge en català de la multinacional dels
refrescos ensucrats no s’ha fet efectiu. És per
això que des de la Plataforma s’ha impulsat, de
nou, un clam popular a favor de l’ús del català
per part de les grans marques.

Les xifres
31 de maig del 2014 és la data en què
tindrà lloc el #repteCocacola a la plaça
Catalunya de Barcelona.
20.000 són les llaunes que pretén
aplegar l’ONG del català.
El 12 de desembre del 1993 va ser la
data del rècord Guiness, el primer acte
de la Plataforma per la Llengua.
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La plaça de Catalunya de Barcelona serà, el 31
de maig del 2014, l’escenari del #repteCocacola.
Aquesta acció massiva organitzada per la
Plataforma per la Llengua pretén aplegar 20.000
llaunes buides de Coca-cola amb l’objectiu
d’aconseguir estendre l’etiquetatge en català
entre les empreses. Amb els envasos es
formarà un ampli mosaic en què es podrà llegir
el lema “ETIQUETEU EN CATALÀ”.
Més informació a:
www.reptecocacola.cat

Perquè Coca-cola?

I després... què?

La Plataforma per la Llengua ha escollit
Coca-cola, igual que l’acció del 1993, per la
significació de gran empresa multinacional que
etiqueta amb nombroses llengües segons el
territori, però que en canvi incompleix amb
els seus consumidors catalans. Tot i centrar la
campanya en la marca de refrescos ensucrats,
l’ONG del català pretén normalitzar la totalitat
de les empreses que comercialitzen productes
a l’àrea lingüística.

Amb la mobilització ciutadana i la complicitat
del teixit associatiu es pretén visualitzar la força
de la societat, dels que senzillament volen
viure plenament en català. Si les empreses
modernes d’avui escolten el clam dels
consumidors, s’espera que la multinacional,
aquest cop sí, decideixi etiquetar de manera
regular els seus productes també en llengua
catalana.
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Dossier 20 anys

Brinda amb el
Cava per la llengua
Ja podrem brindar amb un cava únic i
excepcional: el Cava per la llengua. El primer
cava solidari per finançar campanyes de
promoció del català. Un cava amb gust d’art,
gastronomia i llengua.
ART, ja que la placa i l’etiqueta inclouen
una reproducció de la litografia que l’artista
Antoni Tàpies va elaborar en benefici de la
Plataforma per la Llengua, en una mostra més
del compromís que l’artista va mostrar amb la
llengua i el país. L’obra original és una litografia
limitada, numerada i signada per l’autor, de la
qual encara en queden exemplars a la venda.
GASTRONOMIA per l’experiència de les caves
Sumarroca. És un brut reserva fet amb les
varietats de raïm macabeu, xarel·lo, parellada
i chardonnay; procedents de les finques
Sumarroca Molí Coloma i Sabartés, amb una
criança de trenta mesos. És un cava que pot
acompanyar qualsevol aperitiu i àpat del principi
fins a la fi. Com a notes de tast, té un color groc
pàl·lid i amb una aroma fresca, gràcies a les
notes afruitades del vi de base i a l’aportació de
la criança sobre llevats.
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Article publicat per Eulàlia Buch
el 3 de desembre del 2013 al blog
d’opinió de la Plataforma per
la Llengua al diari Ara.

I LLENGUA perquè és un cava solidari. El preu
de venda al mercat és de 7,95€€ampolla (IVA
inclòs) i a la Plataforma per la Llengua hi aniran
destinats 1,39€ per ampolla. El llançament del
cava en el mercat s’emmarca en els actes de
celebració dels vint anys de la Plataforma per la
Llengua.
Les 10.000 ampolles que han sortit al mercat
es poden trobar a la xarxa d’establiments
BonPreu-Esclat, així com a d’altres establiments
de restauració.

La història de la Plataforma
per la Llengua, en llibre
La Plataforma per la Llengua fa vint anys. Dues
dècades d’accions a favor del català, que ara
són més d’actualitat que mai, amb els atacs
a la immersió lingüística a Catalunya, amb el
tancament de TV3 al País Valencià, amb les
samarretes verdes a les
Illes Balears i amb el LAPAO
a la Franja de Ponent. En
aquest context, la Plataforma
i el procés de normalització
lingüística han estat objecte
d’estudi. És així com
l’editorial Base ha publicat
Plataforma per la Llengua.
20 anys defensant el català
dins de la col·lecció “Base
Històrica”. El llibre, que està
rebent molt bones crítiques,
ja es troba a la venda a les
llibreries.
Al llibre, l’historiador Francesc
Marco Palau –membre de
l’Executiva de l’entitat i
director de La Corbella–, ens explica l’evolució
històrica de l’organització, la modernització del
discurs del catalanisme i els resultats assolits
en àmbits diversos per una de les principals

entitats del país: la Plataforma per la Llengua.
En les més de dues-centes cinquanta pàgines
de què disposa, la Plataforma per la Llengua
n’és l’eix principal, i s’analitza, també, el paper
de les institucions catalanes, dels partits
polítics i de la societat civil
per fer del català la llengua
comuna i de cohesió social.
El volum compta amb la
salutació del president de
l’ONG del català, Òscar
Escuder, i pròleg del filòleg
Jordi Manent.
La presidenta de l’ANC i
també membre de l’Executiva
de l’entitat, Carme Forcadell
detalla a la presentació del
llibre que “necessitem la
Plataforma, perquè ens
recorda els nostres deures
com a ciutadans i com a
catalans, perquè és la nostra
consciència lingüística”.
Així, en aquesta obra excel·lent, l’autor exposa
l’evolució de l’activisme per la llengua catalana
des de la Crida a la Solidaritat fins ara mateix, a
les portes del referèndum per la independència.

31

Entitat

Estimo el català
La Plataforma per la Llengua engega el Sant Jordi
de 2013 una campanya global d’autoafirmació
amb el lema Estimo el català. Des d’aleshores
i al llarg de tot aquest any un cor bategant,
d’estima, n’és l’element referencial.
Amb l’objectiu de millorar l’autoestima envers
la llengua i de visualitzar l’ampli i divers suport
amb què compta el català, l’entitat difon una
gravació en què persones anònimes i cares
conegudes expliquen davant de la càmera per
què estimen la llengua catalana. Ada Colau, Lluís
Gavaldà, Carme Forcadell, Carles Duarte, Xavier
Graset, Montserrat Carulla i Jaume Barberà,

entre d’altres, mostren el seu compromís amb
la llengua comuna i de cohesió social i donen
suport a l’actuació de l’ONG del català.
Des de l’organització s’instava tothom que hi
volgués col·laborar a enviar missatges de mòbil
amb la paraula ESTIMO al 25511, i també a
fer-se soci de l’entitat, per tal d’enfortir els
projectes de la Plataforma per la Llengua. A més,
a través del hashtag #estimoelcatala, les xarxes
socials permeten compartir una frase, un vídeo
o una foto per mostrar el suport personal a les
actuacions obertes i integradores que es duen a
terme en pro del català.
Estim el català
En el marc de la campanya
Estimo el català, i coincidint
amb l’aplicació del Tractament
Integral de Llengües (TIL)
a les Illes Balears, l’ONG
del català va impulsar un
enviament de missatges de
text amb la paraula ESTIM. Els
microdonatius recaptats via
SMS es van aportar a la caixa
de resistència de l’Assemblea
de Docents per tal de donar
suport a la vaga de mestres de
les Illes Balears.
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Educació i
universitats
A la universitat,
en català!
La Plataforma per la Llengua, l’ONG del català,
té com a objectiu que la llengua del país ocupi
el lloc central a les institucions, als mitjans de
comunicació, al lleure, al comerç, al carrer i al
sistema educatiu.
Precisament ara, quan a partir de la
jurisprudència derivada de la Sentència del
Tribunal Constitucional contra l’Estatut el català
viu un assetjament duríssim que ens trasllada a
èpoques fosques, cal perseverar en els nostres
objectius.
Fa uns anys, Plataforma per la Llengua va
impulsar la campanya “A la universitat, en
català!”, a través de la qual reivindicava una
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sèrie de punts que, en síntesi, reclamaven la
presència del català a la docència universitària
i a la recerca, manuals científics i tècnics en
llengua catalana, coneixement del català per
part del professorat estable de les universitats,
reconeixement de les tesis doctorals escrites
en català i manteniment de la llengua de
docència publicitada a l’hora de la matrícula.
Amb la col·laboració d’estudiants universitaris
vam recollir milers de signatures que donaven
suport a les nostres peticions.
La Plataforma per la Llengua continua
reivindicant els punts que reclamàvem durant
l’esmentada campanya. És importantíssim per

Teresa Casals
Àrea d’Educació i universitats

a la salut i la vitalitat de la llengua que el català
cobreixi tots els registres com ho fan totes les
llengües consolidades del món.
Fa uns anys un responsable polític espanyol va
dir que en català no es podia ensenyar química.
Quin gran desconeixedor de la realitat catalana!
En català es pot ensenyar, i sortosament se
n’ensenya i se n’aprèn, química quàntica, física
nuclear, filosofia i l’obra de Ramon Llull. Per
això, perquè tenim una llengua estructurada
i moderna, cada vegada més universitats del
món, de reconegut prestigi, ofereixen classes
de català.

La llengua catalana és essencial pel devenir de
la nostra nació. Les universitats tenen grans
responsabilitats en matèria lingüística. Cal que
facin els deures!!!

Hi ha, però, una altra raó de pes per augmentar
el percentatges de docència en català a les
universitats. Les activitats universitàries
són de docència i de recerca. Pel que fa a la
docència, la universitat és professionalitzadora.
A la universitat, els nostres joves es graduen
en Dret, en Medicina, en Enginyeries, en
Arquitectura... per tant, si han d’exercir amb el
català com a llengua de relació i de professió
han de conèixer el vocabulari tècnic i científic
que hauran d’utilitzar.
Les universitats ens costen molts diners a tots.
La societat fa un esforç molt considerable per
mantenir les nostres universitats amb un grau
d’excel·lència notable. Volem sentir-les ben
nostres i poder-ne estar ben orgullosos.
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Conscienciació
lingüística
“En español o nada”,
40 casos greus de
discriminació lingüística
En els darrers anys, des de la Plataforma per la
Llengua hem observat un increment dels casos
de ciutadans que han estat discriminats, vexats
i, fins i tot, agredits físicament per expressarse en català davant de funcionaris públics. Per
tal de sensibilitzar l’opinió pública i alertar les
autoritats pertinents d’aquestes vulneracions
dels drets civils i lingüístics vam presentar
públicament l’informe “En español o nada”,
40 casos greus de discriminació lingüística a les
administracions públiques el dia 12 de juny del
2013 als Lluïsos de Gràcia.
Els casos recollits en l’informe es van produir
entre el 2007 i el juny del 2013, tot i que cal
tenir en compte que només representen una
part de tots els que es produeixen. Massa
sovint les víctimes d’aquestes vexacions
il·legals no ho denuncien o en cas que ho
facin són arxivades pels tribunals de justícia.
També cal apuntar que aquestes vexacions són
il·legals segons la legislació autonòmica, estatal
i europea. Les discriminacions descrites s’han
succeït tant en l’àmbit de la justícia com en el
de la sanitat o el de l’educació. Ara bé, són els
agents de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional
de Policia els protagonistes de 25 dels 40
casos recollits. Un altre aspecte preocupant és
que aquestes vexacions es produeixen arreu
dels territoris de parla catalana: dels 40 casos
descrits, 19 s’han produït a Catalunya, 11 al
País Valencià i 10 a les Illes Balears.
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Eloi Torrents
Àrea d’Empresa i consum

La Plataforma per la Llengua ha fet arribat
aquest informe a les autoritats catalanes i
també al Ministeri de l’Interior a través d’un
diputat català. Tot i així, davant la manca
de voluntat de les autoritats espanyoles i
la proliferació de nous casos durant l’estiu
del 2013 (sobretot al País Valencià), l’entitat
denunciarà aquests casos il·legals i intolerables
en una societat democràtica del segle XXI a les
autoritats europees i internacionals, i refermarà
el compromís amb totes les víctimes de
vexacions per motius lingüístics, a qui ofereix
assessorament legal i suport civil.
Més informació a:
https://www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/116

Territori
La Plataforma per la
Llengua denuncia
la llei del LAPAO
L’entitat va donar lots de jocs
de taula en català a diversos
centres d’educació secundària
de la Franja de Ponent,
cedits desinteressadament
per l’empresa Devir, amb
l’objectiu de donar suport a
l’ensenyament en català en
aquest territori. L’acció també
va comptar amb el suport i la

col·laboració activa del batlle
del Campell (La Llitera), Josep
Anton Chauvell. Amb aquesta
donació la Plataforma per la
Llengua també vol denunciar
la situació de marginació que
pateix el català a l’Aragó,
agreujada per la llei de llengües
recentment aprovada. Aquesta
normativa no només deixa

en paper mullat els tímids
avenços en el reconeixement
del català en l’àmbit de les
administracions públiques, la
toponímia o l’ensenyament
aconseguits en els darrers 30
anys, sinó que també nega la
unitat de la llengua catalana.

LA PÍNDOLA
SOCIOLINGÜÍSTICA

Com puc tenir l’ordinador en català?
Sortosament –més enllà del programari lliure com Ubuntu /
Linux que ja fa temps que és en català– les grans multinacionals
com Apple o Microsoft ja venen els nous productes amb l’opció
en català. Tanmateix, hi ha una eina molt útil per catalanitzar
aquests entorns i una bona colla de programes associats, tant
de totes les versions actuals com de les dels darrers anys.
Només cal entrar a www.catalanitzador.cat, fer una descàrrega i amb tres clics el
programa analitza l’ordinador i ens ho fa tot. Detecta els programes que tenim instal·lats i
ens dóna l’opció de catalanitzar-los. D’aquesta manera podem tenir fàcilment en català tot
el sistema de Windows, els navegadors d’Explorer, Firefox o Google Chrome, Windows
Live, iTunes, Skype, Microsoft Office, OpenOffice, Adobe Reader o les versions de Mac de
l’Apple. A més, si estan disponibles, s’inclouen les versions valencianes.
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Territori
15è aniversari de
la creació de la
territorial del Vallès!
A mitjans del 1997 un petit grup de persones
sensibilitzades pel present i el futur de la llengua
catalana començà a reunir-se per treballar en
favor de la defensa i de l’extensió de l’ús social
del català. Hom ho va fer a través de l’Associació
per la Llengua i la Cultura de Sabadell. El març
del 1998 se’n va fer l’anunci públic al Casal Pere
Quart de Sabadell.
Durant tot el 2013, la posteriorment constituïda
territorial del Vallès Occidental de la Plataforma
per la Llengua ha commemorat aquests 15 anys
de treball en pro de la llengua. Després de la
presentació als mitjans, en una roda de premsa
feta a l’Abacus de Sabadell el 6 de març del
2013, començaren les activitats d’aniversari. La
primera, tingué lloc el diumenge 10 de març. Al
Centre Cívic de Sant Oleguer, amb un vermut, es

reuniren al voltant de cinquanta persones que en
un moment o altre han estat fortament vinculades
a la vida del nucli. Durant l’acte, presentat pel
president de la territorial, Josep Abad i Sentís,
van intervenir Carme Forcadell, presidenta de
l’Assemblea Nacional Catalana, Cèsar Sànchez,
Eugeni Junyent i la vice-presidenta de la secció
territorial i membre de l’Executiva de l’entitat
Laura Pujol. Alhora es va llegir un emotiu escrit
d’en Sever Salvador, membre fundador de la
territorial del Vallès. Durant l’acte es va distribuir
l’element commemoratiu de l’aniversari: uns
punts de llibre amb poemes de Pere Quart,
Salvador Espriu i Joan Brossa. Al llarg de l’any
les activitats de la territorial continuaren amb
presentacions de llibres: Cap a la llibertat de
Jaume Sobrequés (març del 2013), El judici del

Model d’èxit
En un afany per treballar conjuntament i poder arribar al màxim de persones possible, la
territorial de la Plataforma per la Llengua del Vallès treballa colze a colze amb la delegació
d’Òmnium Cultural de Sabadell, la CAL i Sabadell per la Independència-ANC. A més, forma part
del Memorial Lluís Companys, en el marc de la qual s’organitzaren col·loquis i l’homenatge al
president màrtir. Totes les entitats comparteixen un calendari comú per col·laborar de manera
conjunta en la difusió del que s’organitza. Durant aquest any s’ha treballat coordinadament
en l’organització de les mobilitzacions de protesta per la “Llei Wert” (9 de març del 2013) en
jornades, tallers, en la difusió del Correllengua i en presentacions de llibres com I si parlem
amb el veí del segon? La independència explicada als indecisos, de David Vila i Toni Il·lustració
(octubre del 2013) i 22 contes a la vora de la independència, de diversos autors, alguns dels
quals vallesans (desembre del 2013).
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Laura Pujol i Larena
Plataforma per la Llengua Vallès

Falcó de Jordi Piqué (abril del 2013) i Viatge a
l’Illa dels Pingüins de Bernat Gasull (desembre
del 2013). També es participà en la Diada de
Sant Jordi i en la Festa Major –amb la tercera
edició dels Jocs de Llengua– i s’organitzaren
estands informatius al Mercat Central. Els actes
pròpiament dits de l’aniversari varen finalitzar
amb un sopar de cloenda, la nit del 14 de
novembre, que va comptar amb l’assistència de
membres de l’Executiva nacional de l’entitat
–Marga Payola i Francesc Marco, a més de Laura
Pujol– i del president de la Plataforma per la
Llengua, Òscar Escuder.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/vallesoccidental
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Territori
L’objectiu de
la territorial
del Maresme
L’objectiu de la territorial del Maresme de la
Plataforma per la Llengua per al 2014 és, a
grans trets, el mateix que es va tenir per al 2013
i que, de fet, els darrers anys: ser presents
en la vida social i cultural de les poblacions on
tenim col·laboradors implicats per fer avançar la
llengua catalana.

Francesc Martín
Plataforma per la Llengua Maresme

En aquesta línia d’augmentar la presència arreu
del Maresme, des de la Plataforma es col·labora
no només amb entitats de l’àmbit lingüístic, com
el Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL) o amb el Voluntariat per la Llengua,
sinó que també ho fa amb altres associacions
relacionades amb la llengua, com per exemple
la Federació Catalana de Scrable, o d’altres
organitzacions completament alienes, com clubs
esportius i museus.
També es treballa perquè alguns dels actes
organitzats tinguin una gran assistència i, en
conseqüència, n’augmenti de forma considerable
el ressò i els propòsits que es persegueixen.
En són exemples dos actes que ja es poden
considerar uns clàssics a la comarca del
Maresme i que tenen molta repercussió: el CinePícnic, a l’estiu, i el Correfoc per la Llengua.
Tenim encara una assignatura pendent, comuna,
d’altra banda, a les territorials d’una extensió
gran: tenir presència arreu de la comarca i
establir noves dinàmiques en els diferents
municipis. L’objectiu és fer que en moltes altres
poblacions del Maresme es creïn nuclis estables
de col·laboradors disposats a organitzar actes de
forma estable i continuada. Aquest és l’objectiu
específic per al 2014 i que s’espera aconseguir
amb l’ajuda i la implicació dels maresmencs.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/maresme
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Territori

El projecte Enraonem:
llengua, cultura i territori
El projecte Enraonem s’ha desenvolupat al llarg
del primer semestre del 2013. L’Enraonem
ha consistit a fer una trobada setmanal a
Esparreguera a fi de compartir la llengua
mentre es duia a terme una activitat de tipus
cultural i de coneixement de l’entorn, sempre
relacionada amb la llengua i el territori.
En total han estat divuit setmanes de trobades
en què s’han conegut diversos aspectes no
només de la vila d’Esparreguera, sinó també de
la comarca, amb la col·laboració i el suport de
diversos comerços, empreses, associacions i
particulars que ho han fet possible.
La inscripció al projecte Enraonem és de
franc i ha servit per donar a conèixer la
Plataforma per la Llengua a persones d’origen
no catalanoparlant de quatre pobles de la
comarca, a qui s’ha convidat a fer-se’n sòcies.
Considerem que un dels elements clau de
l’Enraonem, a banda de la integració lingüística,
cultural i social, ha estat jugar amb el factor
sorpresa, cosa que ha afavorit la consolidació
i la continuïtat del grup. Els participants
desconeixien les activitats que s’hi farien;
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Rosa Monforte i Solà
Plataforma per la Llengua
Baix Llobregat-Esparreguera

només sabien l’hora i el lloc de trobada i, si
calia, unes indicacions mínimes de cara a la
trobada de la setmana següent.
Al llarg de les setmanes que ha tingut lloc
l’activitat s’han fet visites a establiments com
el forn de pa Borràs, la pastisseria Ferran,
les Ceràmiques Sedó, el restaurant vegetarià
Bindu, la floristeria l’Hort de la Font, el Rebost
del Montserratí, s’ha visitat el campanar, les
masies de Can Paloma i Ca n’Estruc
–productores de vins– o s’ha comprat en català
en un establiment BonPreu.
Tot plegat ha fet que el projecte Enraonem hagi
esdevingut un èxit, que tots els participants
s’hagin fet socis de l’entitat i que tothom que
hi ha participat vulgui continuar, cosa que ha
portat a ampliar el nombre d’activitats fins a
un total de vint-i-cinc i a avançar l’activitat en
el calendari, de manera que aquest gener del
2014 se n’ha començat una nova edició.

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

Bunâ al
valencià
Un dels primers objectius que es va marcar la
Plataforma per la Llengua al País Valencià va
ser l’adaptació de les guies per a parlants de
diferents idiomes que l’entitat tenia ja editades.
Una adaptació necessària, perquè la normativa
legal, a les comarques valencianes, no és la
mateixa que al Principat –en detriment de la
valenciana–, és clar.
Hem començat l’adaptació d’aquestes guies per
la dedicada a les persones de parla romanesa,
tant de la mateixa Romania com de la veïna
República de Moldàvia. La raó és que es tracta
d’una de les majors comunitats d’immigrants
que hi ha actualment al País Valencià, sobretot
a les comarques de Castelló. De fet, a la ciutat
de la Plana aproximadament un 15% dels seus
180.000 habitants són d’origen romanès, i en
altres ciutats importants de la comarca, com ara
Vila-real, aquest percentatge és bastant semblant.

Toni Royo
Plataforma per la Llengua País Valencià

seua encarregada de parelles lingüístiques, la
valenciana d’origen romanès Dariana Groza. El
“Bunâ al valencià” s’ha presentat ja a Castelló
i a Vila-real, a més de València, amb gran èxit
d’assistència. Podem destacar que a les dues
primeres presentacions hi va ser present el
cònsol de Romania a Castelló. El sistema de
repartiment majoritari d’aquestes guies ha
estat mitjançant les escoles: han estat molts
els directors dels centres educatius que els han
facilitat a les famílies dels alumnes. La resta
d’exemplars han estat repartits directament per
les associacions romaneses amb les quals la
Plataforma manté contacte, i també en algunes
parròquies ortodoxes durant la celebració dels
seus actes litúrgics.

Justament per això, de les despeses de
l’adaptació i edició dels 3.000 exemplars
del “Bunâ al valencià” se n’han fet càrrec,
conjuntament, la regidoria de Cooperació,
Solidaritat i Integració de l’Ajuntament de
Vila-real i la delegació a Castelló de l’Institut
d’Estudis Catalans. I l’edició també ha estat
possible gràcies a la cooperació amb l’associació
romanesa Europa Cultural, de Castelló, i als
amics d’Escola Valenciana, començant per la
Més informació a: www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia
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Territori

A l’Alguer

Irene Coghene
Plataforma per la Llengua Alguer

Des de la primavera passada, la Plataforma per la Llengua compta
amb una delegació territorial a l’Alguer, fundada per un grup de
voluntaris units per l’estima al català. Les activitats que du a terme,
començades amb les festes de Sant Jordi, Sant Joan i l’Esperança,
continuaran amb la participació en el Cap d’Any. Lo 6 de gener
s’organitzà la festa dels Reis i de les Estrenes, quan los minyons
algueresos ixen de matí amb una taronja amb talls on se posen
los menuts que se demanen a les persones al carrer. Un lligam
amb el territori, amb les sues festes i amb les altres entitats que
ja hi treballen però que ho fan en italià. Amb la música i el material
los socis intentaran portar la llengua a l’atenció dels algueresos,
amb una obra de sensibilització. Un altro projecte el constitueixen
los vídeos amb treballadors dels empleos que s’estan perdent i
amb ells lo lèxic específic. Lo primer és dedicat al seller. Continua
a creixir la petita llavor, plantada anys fa quan la Plataforma havia
produït 20.000 adhesius en
Més informació a:
alguerès, assai apreciats en ciutat.
www.plataforma-llengua.cat/alguer
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En el record

Albert Manent,
exemple de mestratge
Aquest abril ens ha deixat Albert Manent i Segimon, (Premià de
Dalt, 1930 – Barcelona, 2014). Figura cabdal de la segona meitat
del segle XX, Manent ha estat home d’assaig i crítica literària,
s’ha endinsat en els temes d’exili i d’Església, ha elaborat retrats
biogràfics, a més de tractats d’onomàstica, una de les seves
grans passions. Manent, de formes noucentistes, ha conreat
versos i ha estat escriptor prolífic, filòleg i historiador. És, per
damunt de tot, un home de país. El 2011 va rebre el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes. Compromès amb la llengua
catalana, ha estat membre del Consell Consultiu de la Plataforma
per la Llengua i un suport imprescindible per a l’ONG del català.

A més a més
Acord de la Plataforma per la
Llengua amb l’Associació de Juristes
en Defensa de la Llengua Pròpia

La col·laboració entre les dues entitats es
concreta en l’atenció de queixes i consultes
vinculades a l’ús de la llengua catalana.
El conveni resultant és fruit de la suma
d’esforços per atendre i donar resposta a les necessitats existents en cada un dels àmbits, amb
especial incidència en el jurídic i administratiu. L’acord ha estat motivat per la creixent onada de
queixes ben diverses que han anat rebent totes dues organitzacions, una mostra de les quals
forma part de l’esmentat informe “En español o nada”, recentment adaptat a l’anglès a Linguistic
discrimination in Europe: The Catalan case. Així, calia especialitzar-se en les funcions respectives per
millorar la gestió de cada cas concret i obtenir-ne un resultat òptim. Des de les entitats, una vegada
recollides les incidències, es tramitaran administrativament per tal d’assegurar-ne una resposta
satisfactòria i corregir les actuacions.
Per tal de gestionar queixes i consultes s’han habilitat les adreces següents:
secretaria@juristesperlallengua.cat i queixes@plataforma-llengua.cat
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Opinió

Una nova majoria
social a les Balears
Les Illes Balears viuen aquests darrers mesos
un fenomen social nou. Una gran transformació.
Gairebé una revolució. Els carrers dels pobles i
ciutats de les Illes s’han tenyit de verd, el color
de les camisetes que vesteixen els ciutadans
cansats de la dèria embogida de José Ramon
Bauzá i el seu equip de col·laboradors contra tot
allò que soni com a propi de les Illes Balears.
Des de l’arribada de Bauzá a la presidència del
Govern de les Illes Balears, s’han desplegat una
sèrie de lleis, decrets i normes dirigides a fer
retrocedir la llengua catalana en aquells àmbits
on, amb la promulgació de l’Estatut l’any 1983 i la
Llei de Normalització Lingüística el 1986, s’havia
aconseguit recuperar presència. Bàsicament a
l’Administració pública, l’escola i els mitjans de
comunicació públics.
La resposta social ha estat impressionant. Per
entendre el que passa cal remuntar-se, com
a mínim, fins a principis d’aquesta legislatura.
L’ofensiva de Bauzá i els seus no agafà per
sorpresa el moviment social favorable a la nostra
llengua, que durant la passada legislatura havia
realitzat campanyes populars de conscienciació
social molt importants (Sus Mallorca!, Cafè per
la Llengua i Mallorca m’agrada!). La resposta
ciutadana a les agressions de Bauzá va ser
d’una extensió i una contundència mai vista fins
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Tomeu Martí
Periodista i promotor cultural

aleshores: el 2012 va ser l’any de la Revolta dels
Enllaçats, amb la manifestació històrica del 25
de març, la vaga de fam per la llengua de dos
membres de Jubilats per Mallorca i l’enllaçada
dels centres d’ensenyament. A més a més de la
fractura interna de la sucursal illenca del PP.
Amb el Tractament integral de llengües (TIL), la
resposta social ha estat encara més contundent
que un any abans. S’ha produït una nova revolta
encapçalada per la vaga indefinida de docents
i que ha estat capaç de sumar infinitat de
complicitats i mostres de solidaritat. Associacions
de pares i mares, d’estudiants, tots els sindicats,
tota la societat civil i tots els sectors culturals
s’hi han solidaritzat. Aquesta revolta verda assolí
el 29 de setembre passat el seu punt culminant
amb més de 120.000 persones manifestant-se
en quatre convocatòries simultànies a les quatre
illes. Mai una mobilització havia aconseguit
aquests registres en aquestes contrades.
Una revolta que és l’expressió d’una
transformació més profunda, d’un canvi
d’hegemonia social. Un canvi de majoria social
que s’ha anat covant els darrers anys i que s’ha
fet visible durant aquests dos darrers anys i que
ens fa afirmar que el compromís amb la llengua
catalana és una idea majoritària a la societat de les
Balears d’aquests començament del segle XXI.

La balearització
arriba al deliri
Fa uns anys vaig parlar de balearització lingüística
–una degradació sociolingüística coherent amb
la destrucció de l’entorn que havia donat peu al
terme ‘balearització’ com a antimodel del turisme
sostenible.
La balearització no sols es manté, sinó que s’ha
accentuat, tant en termes mediambientals i
d’explotació desenfrenada del turisme de massa,
com en termes lingüístics, culturals, educatius
i polítics. Cenyint-nos a qüestions merament
educatives i lingüístiques, la balearització torna
–com es diu ara– a marcar tendència.
En primer lloc, el PP, trencant el consens
lingüístic vigent des de la transició democràtica,
va reformar la llei de funció pública suprimint
el requisit de coneixement de la llengua oficial
pròpia per a l’accés als llocs de treball de les
institucions públiques. Excusa: trencava la
igualtat entre les llengües oficials (?) i impedia
contractar els funcionaris més competents (??).
(Si tothom ha de conèixer el castellà, per què és
desigual que també coneguin el català?) I si són
els més competents, per què no poden aprendre
català? De pas, aquesta llei modificava d’amagat
la Llei de Normalització Lingüística i obria la
possibilitat de topònims bilingües.

Isidor Marí
Sociolingüista

circulars als pares per al curs 2012-2013, a
fi que demanessin que els seus fills fossin
educats en castellà. Com que gairebé tots els
pares assumien el model lingüístic vigent, en
què el català era la llengua vehicular habitual
(les mateixes avaluacions de l’administració
autonòmica mostraven que era el més exitós),
el govern aquest curs ha implantat de cop i
per decret el trilingüisme, amb l’excusa de
potenciar el domini de l’anglès i de superar
el fracàs escolar, falsament atribuït a l’ús
vehicular del català. Totes les advertències de
l’aberració pedagògica d’imposar aquest sistema
passant per damunt de tot van ser ignorades
amb la desqualificació que eren maniobres
pancatalanistes. Més de 100.000 pancatalanistes
es manifestaren el 29 de setembre de 2013?
Ara no hi ha llibertat d’elecció de llengua, ni
bons resultats acadèmics ensenyant en anglès
amb estudiants i professors que no en saben
ni segueixen la metodologia de l’aprenentatge
integrat de continguts i llengua (AICLE). Fracàs
escolar assegurat. Convivència intercultural
dinamitada. I el deliri segueix: llei de símbols,
prohibició del sentit de pertinença a l’àmbit
cultural català, particularisme lingüístic a
ultrança...

En segon lloc, amb el pretext de l’elecció lliure
de llengua vehicular, van enviar reiterades

47

Ja a la venda el
llibre dels 20 anys
de la Plataforma
per la Llengua
Plataforma per la Llengua. 20 anys
defensant el català. Un llibre del jove
historiador Francesc Marco Palau, amb
salutació d’Òscar Escuder, president
de l’ONG del català, presentació de
Carme Forcadell, presidenta de l’ANC, i
pròleg del filòleg Jordi Manent. Un llibre
imprescindible per entendre l’evolució de
l’activisme en pro de la llengua catalana
de les darreres dècades.
Podeu comprar-lo a les llibreries
o sol·licitar-lo directament a l’entitat
a través del correu electrònic
info@plataforma-llengua.cat o
trucant al 93 321 18 03

T’interessa col·laborar
amb la
Plataforma
per de
la Llengua?
Estimes
el català?
Fes-te
soci
la Plataforma per la Llengua!
Omple aquest formulari i fes-nos-el arribar a l’adreça:
Omple
aquest
i fes-nos-el
a l’adreça:
Via Laietana,
48formulari
A. Principal
2a - 08003arribar
Barcelona.
O bé entra al nostre web, www.plataforma-llengua.cat
Via
Laietana,
Principal
2abé
- 08003
Barcelona.
O electrònic
bé entra ala nostre
web, www.plataforma-llengua.cat
O bé
truca al 48
93 A.
321
18 03. O
envia’ns
un correu
info@plataforma-llengua.cat
O bé truca al 93 321 18 03. O bé envia’ns un correu electrònic a socis@plataforma-llengua.cat
Vull fer-me soci
Vull ser voluntari i col·laborar en les diferents accions
Nom i cognoms
cognoms:
NIF						
Telèfon / mòbil
Adreça:
Adreça
postal
Població:

Codi postal:

Telèfon:

Mòbil:

Correu
A/e: electrònic

Edat:
Quota*

DNI:

40€ l’any

Professió:
60€ l’any
80€ l’any
€ l’any (mínim 100€ l’any)
Quota oberta
En el cas de fer-te soci segueix omplint la butlleta

*Pots consultar més quotes i altres formes de col·laboració a la nostra pàgina

Quota:
Soci protector
web www.plataforma-llengua.cat/socis/subscripcio
o a través Especial
del QR
(mínim 25 euros al trimestre)

Periodicitat de pagament:

(15 euros al trimestre)

Trimestral

Anual

Signatura

Normal

(10 euros al trimestre)

Reduïda
(5 euros al trimestre)

Signatura

Número de compte
IBAN
Entitat

Entitat
Oficina

Oficina
DC

DC

Número
de Compte
Número
de Compte

Plataforma
Barcelona -- info@plataforma-llengua.cat
info@plataforma-llengua.cat
Plataformaper
perla
la Llengua.
Llengua. Via
Via Laietana,
Laietana, 48
48 A.
A. Principal
Principal 2a- 08003 Barcelona
En aplicació de l’article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu Esbarzer informa del següent: Les dades de caràcter
En aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu Esbarzer informa del següent: Les dades de caràcter
personal que ens faciliteu s’inclouen en el fitxer “dades socis i col·laboradors de la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l’Esbarzer”, d’acord amb allò previst per l’Ordre de BEF/419/2003, d’1 d’octubre,
personal que ens faciliteu s'inclouen en el fitxer "dades socis i col·laboradors de la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer", d'acord amb allò previst per l'Ordre de BEF/419/2003, d'1 d'octubre, per
per la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades personals. Les dades del nostre fitxer s’usaran per a trametre els butlletins electrònics, la revista La Corbella i per a difondre les
la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades personals. Les dades del nostre fitxer s'usaran per a trametre els butlletins electrònics, la revista La Corbella i per a difondre les activitats
activitats de la Plataforma per la Llengua, així com tota aquella informació que la pròpia Plataforma consideri d’especial interès pels seus socis i col·laboradors/es. Existeix la possibilitat d’exercir els
de la Plataforma per la Llengua, així com tota aquella informació que la pròpia Plataforma consideri d'especial interès pels seus socis i col·laboradors/es. Existeix la possibilitat d'exercir els drets d'accés,
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, adreçant-se a la persona titular de la Plataforma per la Llengua (Via Laietana, 48 A. Principal 2a - 08003 Barcelona).
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, adreçant-se a la persona titular de la Plataforma per la Llengua (Via Laietana, 48 A. Principal 2a - 08003 Barcelona).

