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Ens trobem en un moment de transformació, de profund canvi polític i 
social. Sabem que dir-ho pot semblar una obvietat, però cal ser conscients 
dels canvis de fons que s'estan veient. La ciutadania reivindica la política 
com a eina per construir una societat més justa i cohesionada. És un 
moviment que amb diferents intensitats i expressions s'està donant a tots 

els territoris de parla catalana, però de manera singular i diferenciada al Principat. Sense 
cap mena de dubte, els darrers mesos viscuts a Catalunya, culminació d'un procés iniciat 
ara fa uns quants anys, han sigut d'una intensitat i d’una transcendència històriques. 
Les institucions del país i el conjunt de la societat civil han mostrat un altíssim grau de 
compromís cívic amb la democràcia i la llibertat que de ben segur marcarà un abans i un 
després en molts sentits. Drets fonamentals que potser alguns donàvem per descomptats en 
un estat de la Unió Europea s'han violat de manera impune, contundent i indiscriminada.

Des de la Plataforma per la Llengua ens mantenim ferms amb la certesa que la llengua 
catalana necessita un estat a favor i seguirem treballant per tal que es trobi en un pla 
d'igualtat amb la resta de llengües que ja són oficials de la Unió Europea. Es per això que des 
de fa un temps hem començat a fer una estratègia d'activitat europea i internacional, per tal 
d'anar teixint complicitats en favor de la llengua. La nostra activitat se centra principalment 
en la participació a les xarxes d'entitats Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) i 
European Language Equality Network (ELEN), però també tenim una agenda de reunions 
amb els principals actors polítics europeus. Això és el que, per exemple, hem fet aquest 
mes d’octubre al Parlament Europeu: reunir-nos amb representants del Consell d’Europa 
i amb eurodiputats, aportar-los dades de la vitalitat de la nostra llengua i informar-los de 
les diferents discriminacions que patim quan volem viure plenament en català. I hem creat 
complicitats internacionals i tenim noves vies de treball de cara als propers mesos.

En paral·lel a aquesta activitat seguim treballant per reforçar la nostra presència al País 
Valencià. La inauguració de la nova seu de la Plataforma per la Llengua a la ciutat de 
València (que s'afegeix a la seu de Castelló) és el resultat d'una gran tasca de fons que ara 
ens permetrà ser mes efectius en les campanyes en favor de la llengua que actualment 
s'impulsen des del País Valencià. 

Treballar per una nova articulació per a tot l'àmbit lingüístic és, en aquest moment, una 
necessitat estratègica. En la mesura que una llengua defineix un espai cultural volem 
treballar amb efectivitat per superar la fragmentació imposada. En aquesta línia la 
campanya per a la reciprocitat dels mitjans de comunicació vol respondre a una mancança 
històrica. Volem contribuir a crear les condicions per fomentar les relacions culturals entre 
els tres territoris, com a pas important per reforçar la llengua i les entitats i organitzacions 
que treballen en l'àmbit de la cultura. 

Malgrat les incerteses i els contratemps seguim amb la nostra feina constant  sense  
abandonar mai ni la tasca ni l'esperança.
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La nostra comunitat educativa, grà-
cies als esforços i a la dedicació dels 
nostres docents, educa en l’aprenen-
tatge dels valors de la diferència, la 
pluralitat i la inclusió a la nostra 
societat.
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La llengua no es toca

La llengua no es toca
Al llarg del 2017, i abans de l’aplicació de 
l’article 155, el Butlletí Oficial de l’Estat 
(BOE) ha publicat 61 noves normatives 
que discriminen el català. L’article 155 
suposa una nova amenaça per al català. 
El català, com demostren els diferents 
informes elaborats per la Plataforma 
per la Llengua, pateix una situació de 
desequilibri lingüístic. Així, el 2017 
no ha estat una excepció.  El primer 
trimestre de l’any, les noves imposicions 
del castellà havien estat 16, el segon, 
28, i els mesos previs al referèndum 
de l’1 d’octubre, es van aprovar 17 
noves normes discriminatòries per als 
catalanoparlants. D’aquestes 61 normes, 
37 són d’origen estatal (10 el primer 
trimestre, 17 el segon i 10 el tercer) i 
24 venen de les institucions europees 
(ja sigui perquè imposen les llengües 
oficials dels estats membres o les oficials 
de la Unió). Des del 2014 ja són 280 les 
normatives estrictament estatals que són 
lingüísticament impositives, en només 
quatre anys.
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La llengua no es toca

Les normes
Es tracta de normes d'origen estatal que exigeixen l'ús del castellà (amb oblit de la resta 
de llengües de l'Estat) i de normatives europees que imposen llengües oficials dels estats 
membres (el català no és llengua oficial d'Espanya) o de la Unió Europea (el català tampoc no 
és oficial en el pla comunitari, pel vet dels principals partits polítics espanyols).

Aquestes normatives recullen àmbits ben diferents com ara els ajuts públics, l’educació, 
l’etiquetatge i els requisits individuals. Tres exemples en són:

1) Una «Resolución» de 21 de març, publicada l'11 d'abril, preveu que 
les proves de batxillerat per als centres espanyols a l'estranger inclouran les 
assignatures de llengua castellana i literatura i una llengua estrangera, però no 
fa cap previsió similar per al català. Així, no es preveu que els fills dels ciutadans 
catalanoparlants que viuen a l'estranger tinguin accés a l'aprenentatge de la seva 
llengua.

2) El «Real Decreto» 316/2017, de 31 de març, publicat l'1 d'abril, estableix 
que, en la sol·licitud d'una patent (també si és internacional), la descripció que 
és obligatori d'adjuntar-hi i les indicacions necessàries per obtenir-ne data de 
presentació hauran d'estar redactades en castellà. 

3) La "Orden" APM/769/2017, de 27 de juliol, obliga que la documentació 
necessària per a sol·licitar beques de formació pràctica d'universitaris 
relacionades amb la política agrícola estigui redactada en castellà o s'hi trobi 
traduïda de manera oficial. També exigeix que els aspirants dominin el castellà.

I el 155
L'aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola afegiria un retrocés en els avenços que 
s'han aconseguit fins ara en matèria de normalització lingüística. Segons el grau de la seva 
aplicació, podria afectar especialment l’ús de la llengua catalana com a llengua d’ús habitual 
de l’Administració, dels mitjans de comunicació públics o com a eix vertebrador de l’escola 
catalana. 

Malauradament, la història ens ha demostrat que la llengua sempre ha estat en el punt 
de mira de les polítiques més repressives de l'Estat espanyol. De fet, ja els primers dies 
després de l’aplicació d’aquest article per part del govern espanyol (aplicació, per altra 
banda, absolutament irregular, arbitrària i difícil de sostenir jurídicament), diversos mitjans 
van publicar que els enviats a intervenir la Generalitat havien ordenat als funcionaris que 
escrivissin els informes en castellà i celebressin les reunions en aquesta llengua. Es tractaria 
d’una vulneració flagrant de la legislació catalana. 

L'article 6 de l’Estatut d'autonomia preveu que «el català és la llengua d'ús normal de 
les administracions públiques», fet que obliga els funcionaris a utilitzar-lo per defecte. A 
més, la llei 1/1998, de política lingüística, remarca que el català és «la llengua de totes les 
institucions de Catalunya, i en especial de l'Administració de la Generalitat» i que també és 
«la llengua preferentment emprada per l'Administració de l'Estat a Catalunya». L’article 3.1 
del Decret 107/1987, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya, és encara més taxatiu: «les actuacions internes de caràcter 
administratiu es faran en català».

L’ONG del català, amb les nostres institucions
La Plataforma per la Llengua continua sent un agent de mobilització a favor de la democràcia i les llibertats. D’aquesta manera, en 
uns moments excepcionals, l’entitat se suma a la Taula per la Democràcia i s’adhereix i dona suport a les diferents convocatòries 
que s’organitzen des del teixit associatiu a favor de les nostres institucions i del govern legítim de Catalunya. De la mateixa 
manera, l’ONG del català va treballar activament a favor del sí al referèndum de l’1 d’octubre amb la campanya per #unestatafavor 
de la llengua catalana.

La llengua,  
mirant endavant Òscar Escuder

President de la Plataforma per la Llengua

En el moment que rebreu aquesta revista ja hauran passat 
les eleccions del 21D. Òbviament, des de la Plataforma per la 
Llengua ens agradaria que les opcions independentistes hagin 
guanyat àmpliament per fer possible l’estat que us deia que 
necessitem al més aviat possible. Hagi passat el que hagi passat, 
vull que quedi molt clar el compromís de l’entitat amb el país, 
la llengua, les institucions legítimes i la democràcia. Recordeu 
que la Generalitat ve del 1359, que no ens vulguin fer creure 
que la seva legitimitat depèn de la Constitución! Una llei que 
ens margina mai pot ser la que doni legitimitat a les nostres 
institucions. 

Per tot això, des de l’ONG del català defensem clarament el dret 
dels catalans a decidir lliurement i democràtica el nostre futur 
polític i a no rebre cap tipus de repressió per aquest motiu!

Des del darrer cop que em vaig adreçar a tots vosaltres des 
d’aquestes pàgines de La Corbella, la revista de la Plataforma 
per la Llengua, al país han passat moltes coses; moltes.

De les menys cridaneres –les que surten menys als mitjans–, 
n’hi ha una que exemplifica com cap altra com va la cosa a 
Espanya: els tribunals espanyols han tirat enrere l’intent de 
la Generalitat valenciana de millorar la situació de la llengua 
pròpia al sistema educatiu valencià. Això, i moltes coses més, 
posa de manifest el que diem des de fa anys: a la llengua, com 
al país en general, li cal un estat a favor. Un estat que ens 
tracti com a ciutadans de primera i que ens protegeixi. L’Estat 
espanyol mai no ha volgut ser el nostre estat ni respectar-nos 
tal com som.
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La reciprocitat comunicativa, el repte pendent

Gemma Ponsa 
Cultura i audiovisual

La reciprocitat 
comunicativa,  

el repte pendent

Actualment, al País Valencià hi ha un silenci total 
de mitjans de comunicació en llengua pròpia; a 
l'Alguer tampoc hi arriba el senyal de cap mitjà 
audiovisual en català; a la Catalunya del Nord, 

l’oferta és gairebé nul·la a tot el territori. 

A diferència dels altres casos europeus 
comparables, com els canals de televisió 
neerlandòfons entre les fronteres de Bèlgica i els 
Països Baixos o els dels suecòfons entre Finlàndia 
i Suècia, els catalanoparlants no podem gaudir 
amb normalitat de la diversitat de mitjans en 
la nostra llengua. Se n’ha dificultat la plena 
normalitat de la recepció per activa i per passiva 
i això malmet també el coneixement quotidià de 
la nostra riquesa dialectal. Diferents entrebancs 
polítics han impedit avançar en aquesta direcció. 

L’Espai Català  
de Comunicació
Per crear l’Espai Català de Comunicació, 
escenari teoritzat per Josep Gifreu (UPF) 
en el qual existiria la reciprocitat total 
dels mitjans de comunicació en català, 
caldria un compromís rotund dels 
quatre estats implicats (Espanya, França, 
Andorra i Itàlia) per garantir legalment i 
tecnològicament la reciprocitat total. Els 
esdeveniments dels darrers anys, però, 
no semblen anar en aquesta direcció.

Al País Valencià, per exemple, la 
clausura dels repetidors d’Acció Cultural 
del País Valencià (ACPV), a principis 
del 2010, va deixar les llars valencianes 
sense senyal de TV3. El tancament va 
ser motivat per la persecució del Govern 
valencià contra l’entitat, a qui va imposar 
multes milionàries, per impedir la 
recepció d’aquestes emissions. 

Al setembre d’aquell mateix any, 
ACPV va presentar al Congrés dels 
Diputats la Iniciativa Legislativa Popular 
“Televisió sense fronteres”, avalada per 
651.650 firmes (superant les 500.000 
necessàries), que pretenia garantir la 
recepció directa de les emissions de 
les ràdios i televisions autonòmiques 
realitzades en llengües incloses en 
l’àmbit de protecció de la Carta europea 
de les llengües regionals o minoritàries 
(CELRoM) en totes les comunitats 
autònomes que comparteixen la mateixa 
llengua. Però malgrat el més de mig 
milió de signatures de suport, la ILP no 
va prosperar, i l’ofensiva de les Corts 
Valencianes no es va aturar aquí. Al 2013, 
el govern valencià del PP va aprovar 
la Llei de clausura de Radiotelevisió 
Valenciana. El tancament de Canal 9 va 
comportar la desaparició total de l’oferta 
pública en valencià tant dels serveis de 
radiodifusió com dels de televisió fins a 
dia d’avui.
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Tres mesos després d’iniciar la 
campanya, ja s’havien recollit més de  
30.000 signatures. Les adhesions van 
servir per iniciar els tràmits a la Comissió 
Europea per demanar a les institucions 
comunitàries la implementació de 
mesures que garanteixin el compliment 
de la Directiva 2010/13/UE. Així mateix, 
els suports rebuts també es van lliurar 
al Comissionat de Drets Humans 
del Consell d'Europa per denunciar 
l’incompliment dels articles 7.2 i 11.2 
de la Carta europea de les llengües 
regionals o minoritàries (CELRoM).

Al desembre del 2016, es van presentar 
una sèrie de propostes d’esmena a una 
moció presentada pel grup parlamentari 
de la CUP sobre l’Espai Català de 
Comunicació. La Plataforma per la 
Llengua va aconseguir que dues terceres 
parts del Parlament l’aprovessin. En una 
de les esmenes incorporades s’instava 
a emprendre les accions oportunes, 
a través del Departament d'Afers 
Exteriors, per posar fi a la vulneració 
dels drets de més de 10 milions de 
ciutadans europeus a rebre els mitjans 
de comunicació audiovisuals en la seva 
llengua, drets reconeguts en la legislació 
europea esmentada anteriorment.

El passat mes d’octubre, el govern 
espanyol va respondre a una bateria de 
preguntes sobre la qüestió presentades 
pel PDeCAT al Senat a l'entorn de les 
fronteres audiovisuals als mitjans de 
comunicació en català. Es tractava 
d’una resposta vaga i única per a deu 
preguntes concretes. El text del govern 
espanyol esmentava que cap comunitat 
autònoma no havia gestionat mai 
l’emissió de canals públics en d’altres 
comunitats autònomes, i que no s’havia 
signat cap acord en aquest sentit. Per 

Europa, una oportunitat  
per a la reciprocitat?
Els drets dels catalanoparlants en la recepció dels mitjans de 
comunicació en llengua catalana estan reconeguts a la Carta 
europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM).

L’article 7.2 de la CELRoM diu que “Les parts es comprometen 
a eliminar, si encara no ho han fet, tota distinció, exclusió, 
restricció o preferència injustificades que afectin l’ús d’una 
llengua regional o minoritària i tinguin per objecte descoratjar o 
posar en perill el seu manteniment o el seu desenvolupament.” 

I l’article 11.2 de la mateixa Carta també estableix que “Les parts 
es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les 
emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua 
usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional 
o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de 
ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua.” 

També la Directiva 2010/13/UE estableix que “Els estats membres 
garantiran la llibertat de recepció i no obstaculitzaran les 
retransmissions en el seu territori dels serveis de comunicació 
audiovisual procedents d’altres estats membres per motius 
inherents als àmbits coordinats per la present Directiva.” 

En aquest sentit, més enllà de les traves polítiques existents avui, 
el cert és que la legislació europea reconeix clarament aquesta 
recepció. La dissolució de les fronteres en favor dels mitjans 
de comunicació en català, doncs, hauria de produir-se amb 
l’aplicació efectiva de la normativa europea. Cal que des dels 
estats espanyol, francès i italià s’exposi la problemàtica i que  
s’avanci en el respecte a aquesta normativa. No serà fàcil.

Per tal d’explorar la via europea per fer efectiva la reciprocitat, 
l’estiu del 2016 la Plataforma per la Llengua va iniciar la 
campanya “El català sense fronteres”. La campanya de 
sensibilització, que dona a conèixer la vulneració dels nostres 
drets, reconeguts a la legislació europea, proposa aplicar-los de 
forma plena i efectiva. 
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43.000 persones ja han 
exigit la reciprocitat 
total dels mitjans de 
comunicació

Sense TV3 ni Canal 9, els 
valencians reben 0 canals 
en llengua catalana

L3S X1FRES

10 milions de ciutadans 
europeus veuen vulnerats 
els seus drets

Es van formular una 
bateria de 10 preguntes 
al govern espanyol sobre 
la qüestió, respostes amb 
vaguetats

tant, negava fets com l’existència de 
la reciprocitat de TV3CAT i IB3Global, i 
els acords formalitzats entre ambdós 
governs autonòmics. Una resposta així 
demostra la incompetència del govern 
espanyol com a responsable de la gestió 
i la regulació del sector audiovisual en el 
marc estatal.

Així mateix, en el moment d’escriure 
aquest article, resta pendent que el 
Senat espanyol debati una moció a 
proposta de la Plataforma per la Llengua 
perquè el català no tingui fronteres 
audiovisuals. La data del debat no està 
concretada, però la moció ja va ser 
registrada el passat 12 de juliol pels 
grups Socialista, En Comú Podem, 
Esquerra Republicana, PDeCAT i Grup 
Mixt - Compromís. Entre els signants, 
amb representació de tots els territoris 
del domini lingüístic català, hi havia els 
expresidents de Catalunya, Balears i 
Aragó. 

El text que es portarà a votació insta el 
govern espanyol a complir la Directiva 
2010/13/CE, que estableix que "els 
estats membres garantiran la llibertat 
de recepció i no obstaculitzaran les 
retransmissions en el seu territori dels 
serveis de comunicació audiovisual 
procedents d'altres estats membres". 
També demana que s'insti les autoritats 
dels estats francès i italià a fer complir 
aquesta directiva en els territoris de 
parla catalana respectius d'aquests 
estats. Així mateix, insta l'executiu a 
complir la Carta europea de les llengües 
regionals o minoritàries. Finalment, es 
demana una reforma del marc jurídic per 
a donar cobertura a aquesta reciprocitat 
i que es promogui conjuntament amb 
els governs dels territoris del domini 
lingüístic català.

La reciprocitat comunicativa, el repte pendent

Més enllà de les traves polítiques 
existents avui, la recepció dels mitjans 

de comunicació en català hauria de 
produir-se amb l’aplicació efectiva de 

la normativa europea

Acceptarà el Senat espanyol el 
compliment de les directives europees?

Un altre moment significatiu de l’Espai 
Català de Comunicació va ser quan, al 
2012, es va signar un acord entre els 
estats espanyol i francès que permetia, 
sobre el paper, que la Televisió de 
Catalunya pogués emetre a través del 
canal 37. Malgrat l’acord, a gran part de 
la Catalunya del Nord no es reben les 
emissions de Televisió de Catalunya. El 
motiu: la manca de manteniment tècnic 
adequat. Quan es posarà fil a l’agulla?

Al 2015, arran d’una reordenació tècnica 
de l’espectre radioelèctric balear, sumada 
a la passivitat del govern, el 3/24 i el 
Super3/33 desapareixen de l’oferta de 
TDT de les pantalles de les Illes Balears. 
Malgrat això, amb la multiplexació 
estadística, tornen a les Illes les emissions 
de TV3.cat, el 3/24 i el canal Super3/33; 
tanmateix, el retorn de les televisions 
catalanes en català és parcial, ja que no 
és possible veure-hi TV3. En paral·lel, al 
2016, retornen a Catalunya les emissions 
del canal internacional de la televisió 
balear IB3, IB3Global. Així, s’estableix de 
nou la reciprocitat entre aquests territoris 
i avui hi són de manera parcial, ja que en 
els canals internacionals no s’emeten tots 
els continguts de les respectives cadenes 
TV3 i IB3.

Al juny del 2016, Andorra Televisió 
deixa d'emetre a les comarques del 
Pirineu català, amb la qual cosa 
incompleix el conveni en matèria de 
televisió transfronterera signat entre 
la Generalitat, el Govern d'Andorra i sis 
ajuntaments catalans l'any 2010. En 
aquest conveni, els executius andorrà i 
català i els municipis es comprometien 
a garantir que els continguts d'Andorra 
Televisió s’emetrien a les comarques de 
l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, 
el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça. Quan 
es restablirà?

Com veiem, els intents de caminar 
cap a la reciprocitat dels mitjans de 
comunicació no han tingut l’èxit esperat. 
Hi ha una via, però, que fins fa ben poc no 
s’havia explorat, i que ara s’està obrint: la 
d’exigir el ple compliment de la normativa 
europea que regula aquesta qüestió.
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Si Canal 9, damunt de ser una televisió que 
cobria geogràficament “l’àmbit valencià”, 
haguera estat bona televisivament i 
nacionalment parlant, hauria estat ja tota 
una troballa. I això és el que volem que siga la 
nova A Punt, una televisió viva, fresca, plural, 
democràtica… i totalment en valencià. El paper 
que una televisió –i una ràdio, no oblidem la 
ràdio– farà per la recuperació del País Valencià 
creiem que ha de ser clau.

Si, a més, tenim present que la tornada de 
les emissions de TV3 –només de TV3, però 
almenys de TV3– està vinculada directament 
a l’obertura de la nova televisió autonòmica, 
gràcies a la llei de reciprocitat aprovada en el 
seu dia pels dos parlaments, es pot entendre el 
doble interès de totes les persones que estimem 
la llengua i la terra per la seua ràpida obertura. 
I és que s’està fent desitjar massa i sovint ens ve 
a la pensa aquella cançó: “Es fa llarg, es fa llarg 
d’esperar.”

Com siga, sembla que ara l’espera, finalment, 
s’està acabant. Tant de bo que, quan llegiu 
aquestes línies, almenys la ràdio estiga 
funcionant ja, i la tele estiga, com se sol dir 
“a punt de caramel”. Tant de bo, tant de bo, 
perquè ens cal tant i tant…

La nova televisió 
valenciana

Antoni Royo
Historiador i membre de l’Executiva  

de la Plataforma per la Llengua
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La reciprocitat comunicativa, el repte pendent

Compartir 
cultura és compartir valors
TV3, la teva. Aquest va ser l’eslògan de la televisió pública catalana 
durant molt de temps, i s’ha de dir que reflectia força bé quin és el 
paper que ha de complir qualsevol servei públic: la ciutadania l’ha 
de sentir com a propi, ha de veure-s’hi reflectida.

La nostra televisió pública pot ser acusada de molts defectes, però 
al meu entendre ha engegat dos projectes que li donen sentit 
i la converteixen realment en un mitjà que fa que la gent s’hi 
identifiqui: el Club Super 3 i La Marató.

El Club Super 3 es va estrenar el febrer de 1991; des d’aleshores, 
amb més d’un milió de membres, s’ha convertit en l’associació 
infantil amb més socis d’Europa. Des dels seus inicis, ha sabut 
oferir continguts íntegrament en català adaptats als més menuts no 
solament amb l’emissió de sèries de dibuixos animats, sinó també 
amb la producció de musicals, una revista, la Festa dels Súpers i el 
carnet del Club. Mitjançant tots aquests productes, ha sabut arribar 
al públic infantil de tot el territori de parla catalana i transmetre 
valors com la protecció del medi ambient, la importància de l’esport 
i de menjar adequadament o l’assertivitat (com diu una de les seves 
cançons, “ser valenta és molt millor que tenir força”).

La Marató, que té lloc pels volts de Nadal des de 1992, es va crear 
amb la intenció de fomentar i promoure la recerca científica 
d’excel·lència i, al mateix temps, sensibilitzar la població sobre la 
importància de la investigació mèdica. Difícilment es pot trobar 
a cap televisió pública del món un esdeveniment que concentri 
tant d’interès com aquest, que fomenta a més la solidaritat entre 
persones, l’interès per la ciència, la posada en valor de la tasca 
científica i el voluntariat.

No hi ha millor manera de crear cohesió social que usar la 
llengua com a vehicle per difondre continguts tan humans, que 
et fan sentir orgullós de pertànyer a una comunitat, per sobre de 
fronteres i denominacions. Una comunitat que, a més de compartir 
cultura, també comparteix valors.

Mireia Plana  
Vicepresidenta de la 

Plataforma per la Llengua

Mallorca és pionera en la reciprocitat 
de les televisions en català. Eren 
temps analògics (1985) i, gràcies a 
una iniciativa de l'Obra Cultural 
Balear (OCB), TV3 es podia veure 
a Mallorca. Començava una llarga 
i frenètica història. La iniciativa 
s'estenia a les altres illes i al País 
Valencià i s'ampliava a altres canals de 
televisió i ràdio. 

Al mateix temps, aquesta recepció 
era combatuda per altres, com l’Estat 
espanyol ha combatut sempre les 
iniciatives de germanor als Països 
Catalans: «per tots els mitjans», és 
a dir, inclosa la violència terrorista: 
persecució judicial, intents de 
tancament per part dels cossos 
policíacs, persecució política, 
tancaments per 'raons tècniques' i 
atemptats contra els repetidors. 

I malgrat tot, avui TV3 forma 
part de l'imaginari col·lectiu dels 
illencs. Ha ajudat a l'autoestima dels 
illencs, a la pluralitat informativa i 
a la comprensió i aprenentatge de la 
nostra llengua. 

La gran assignatura pendent és assolir 
una fita aparentment no gaire difícil: 
que els models de TV3 i IB3 siguin 
complementaris i que augmentin la 
col·laboració. És de sentit comú.

Reciprocitat  
i sentit comú

Tomeu Martí
Periodista i membre de l’Executiva  

de la Plataforma per la Llengua

Recepció total   

Recepció parcial   

Recepció nul·la



3

4

3anys

1,4%

1992
LES XIFRESL3S X1FRES

9

1992 és l’any de naixement 
de la CELRoM

Malgrat la Carta, només 
l’1,4% dels webs dels 
òrgans administratius  
de l’Estat estan traduïts  
al català

L’article 9 de la CELRoM 
tracta els drets lingüístics 
a la justícia, i els estats  
no el compleixen

Cada 3 anys s’elabora un 
informe de compliment  
de la Carta

16 17

Internacional

La CELRoM,  
la carta europea 
oblidada

Qui ha ratificat la CELRoM?
Dels estats en què es parla la llengua catalana, només Espanya 
ha ratificat la CELRoM, l’any 2001. En els casos de França i Itàlia, 
la Carta ha estat signada, però no ratificada. En aquest sentit, 
cal precisar que la signatura només implica l’interès del govern 
d’un estat a ser part d’un tractat internacional, mentre que la 
ratificació comporta la incorporació del tractat en qüestió a 
l’ordenament jurídic intern de l’estat i, per tant, genera l’obligació 
de complir amb les seves disposicions. 

A la majoria dels estats, els organismes competents per ratificar 
els tractats signats pels governs són els parlaments, tot i que 
en alguns casos també es requereix l’aprovació popular en 
referèndum. Així doncs, la CELRoM actualment no té efectes 
jurídics ni a França ni a Itàlia. 

I la Catalunya del Nord  
i l’Alguer, què?
Respecte al cas de França, el Tribunal Constitucional ha 
dictaminat que la CELRoM no pot ser ratificada si no es modifica 
la Constitució, que en el seu redactat actual impedeix el 
reconeixement de qualsevol altra llengua que no sigui el francès, 
amb la qual cosa es consolida un supremacisme lingüístic que 
margina altres llengües, com el català. 

Atès que la modificació dels articles 
constitucionals que estableixen aquest 
règim jurídic requeriria un complex tràmit 
parlamentari i un possible referèndum, la 
ratificació es preveu difícil. 

Amb relació a Itàlia, actualment el Senat està 
avaluant-ne la possible ratificació, sense que 
hi hagi cap impediment constitucional per 
fer-ho. Pel que fa a Andorra, aquest estat ni tan 
sols ha signat la CELRoM perquè no té llengua 
regional o minoritària que sigui pròpia d’un 
territori de l’Estat andorrà. Cal recordar que 
a Andorra el català és l’única llengua oficial i 
autòctona. 

Realment es compleix la CELRoM?
La supervisió del compliment de la CELRoM és competència 
del Consell d’Europa, que a través d’un secretariat i un comitè 
d’experts especialitzat en aquest tractat avalua el grau de 
compliment dels estats part amb la Carta a través d’informes 
triennals. 

Tanmateix, més enllà de la publicació dels informes i de les 
recomanacions que se’n deriven per a l’estat avaluat, la CELRoM 
no preveu mecanismes coercitius per garantir-ne el compliment, 
com podria ser la imposició de multes. 

A més, com succeeix amb qualsevol altre tractat internacional, els 
estats poden retirar-se de la CELRoM en qualsevol moment. 

I l’Estat espanyol...?
Els informes triennals de compliment elaborats pel Consell 
d’Europa posen de manifest que l’Estat espanyol incompleix de 
manera reiterada moltes de les disposicions de la CELRoM amb 
relació al català. Entre aquests incompliments, destaquen molt 
especialment els que tenen a veure amb els drets lingüístics a 
l’àmbit judicial. 

Cal recordar que, malgrat allò establert a 
l’article 9 de la CELRoM, els procediments 
judicials en llengua catalana no estan 
garantits i que el coneixement del català 
no és obligatori per als jutges ni per al 
personal al servei de l’administració de 
justícia. Destaquen notòriament també els 
incompliments de les disposicions que tenen 
a veure amb les administracions públiques, 
establertes a l’article 10 de la CELRoM. 

L’exemple: els funcionaris de l’Estat que 
treballen al domini lingüístic no estan obligats 
a conèixer el català i, a més, es produeixen 
discriminacions lingüístiques molt greus 
cada any que no tenen conseqüències 
disciplinàries per als funcionaris que les 
cometen. A més, només l’1,4% dels webs dels 
òrgans administratius de l’Estat estan traduïts 
plenament al català. 

Aquesta és l’Europa d’avui.

La Carta europea de llengües regionals o minoritàries, més coneguda com 
a CELRoM, és un tractat internacional impulsat l’any 1992 pel Consell 
d’Europa. Oberta a la ratificació de tots els seus estats membres, la Carta 
té l’objectiu de garantir uns mínims drets lingüístics als parlants de les 
llengües que no són oficials d’un estat malgrat ésser les llengües 
autòctones de parts del seu territori. Els drets reconeguts per a les 
llengües protegides per la CELRoM es manifesten en diversos 
àmbits, com els de l’educació, la justícia, les administracions 
públiques, la cultura o les emissions audiovisuals. 

Daniel Roldán
Internacional
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Amb un premi Nobel de la pau
La Plataforma per la Llengua es va reunir aquest mes de setembre 
amb el premi Nobel de la pau Ahmed Galai, que va visitar Barcelona 
amb motiu de la Diada nacional de Catalunya. Galai va conèixer 
l’entitat i se li va entregar la guia The Catalan language: key facts 
2017 editada especialment per explicar la situació de la llengua 
catalana al món. Ahmed Galai, activista tunisià dels drets humans, 
va destacar que el respecte als drets lingüístics i culturals és un 
element fonamental per garantir una bona convivència a la societat. 

Reconeixement  
internacional  

de l’1 d’octubre
L’ELEN, la xarxa europea d’entitats de llengües minoritzades, 

es posiciona a favor de les institucions catalanes. Així, a 
proposta de la Plataforma per la Llengua, l’assemblea general 

de l’organització europea que va tenir lloc a València el 9 i el 
10 de novembre, va aprovar una resolució on exigeix a l’Estat 

espanyol l’alliberament dels presos polítics i on reclama 
una posició ferma a la Unió Europea. De la mateixa manera, 
l’European Language Equality Network també va criticar les 

declaracions del ministre espanyol Alfonso Dastis en contra de 
l’escola catalana.

           Estrasburg: reunions,  
      contactes i compareixences
La Plataforma per la Llengua es va desplaçar del 23 al 27 d’octubre 
a Estrasburg per incidir de ple a les institucions comunitàries. Així, 
la delegació de l’ONG del català es va reunir amb eurodiputats de 
diferents grups polítics de cara a establir línies de treball conjuntes en 
àmbits diversos, com ara la intervenció de l’entitat en procediments 
legislatius que puguin afectar l’estatus jurídic del català.

Així mateix, en una sessió de treball amb eurodiputats, el president de 
la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, va denunciar les greus 
discriminacions lingüístiques estructurals que pateix el català a l’Estat 
espanyol davant l’Intergrup de Minories del Parlament Europeu.

D’altra banda, la delegació de la Plataforma per la Llengua també 
va mantenir una trobada amb el cap del Secretariat de la CELRoM, 
Sixto Molina, a qui es van exposar els incompliments més destacats 
d’Espanya respecte a aquest tractat internacional. 

Amb aquest desplaçament a Estrasburg, l’ONG del català reforça la 
seva aposta per l’acció internacional i expandeix les seves línies de 
treball en aquest àmbit. 

           A París, per la 
      Catalunya del Nord
La Plataforma per la Llengua es va reunir el dia 17 de novembre a 
París amb l’equip de la ministra de cultura francesa, Françoise Nyseen, 
per tractar els compromisos expressats durant la campanya electoral 
d’Emmanuel Macron amb relació a la ratificació de la CELRoM per 
part de França i la presència del català a les escoles de la Catalunya 
del Nord. A més, el president de l’ONG del català, Òscar Escuder, va 
posar sobre la taula la necessitat de permetre que el senyal de TV3 
arribi plenament a tot el territori nord-català sense restriccions. 

Alguna pregunta més?

Marga Payola
Arquitecta i membre de 

l’Executiva de la Plataforma 
per la Llengua

No sé si recordeu les imatges insòlites dels periodistes 
internacionals preguntant sobre Catalunya al portaveu 
de la Comissió Europea, el passat 2 d’octubre. Margaritis 
Schinas va llegir un comunicat de suport a Rajoy, però la 
premsa el va tenir més de quaranta minuts al faristol amb 
preguntes constants per la violència policial i els valors 
de la Unió Europea. Fins i tot un periodista, molest, va 
demanar quants ferits hi hauria d’haver perquè la UE hi 
intervingués d’una vegada.

El procés català és un tema intern per a les institucions 
europees, però els periodistes d’aquella roda de premsa el 
van elevar a l’àmbit europeu.

Hem de fer el mateix amb la llengua catalana a la capital 
d’Europa: aixecar el dit, explicar-nos, queixar-nos, 
preguntar, informar, crear complicitats... Ser-hi.

Això és el que vam fer el mes d’octubre al Parlament 
Europeu: reunir-nos amb  representants del Consell 
d’Europa i eurodiputats, aportar-los dades de la vitalitat 
de la nostra llengua i informar-los de les diferents 
discriminacions que patim quan volem viure plenament 
en català. Nosaltres, de moment, som ciutadans de la Unió 
Europea i volem garanties per exercir els valors europeus 
de respecte i llibertat quan parlem la nostra llengua.

I hem creat complicitats internacionals i tenim noves vies 
de treball de cara als propers mesos. De vegades cal sortir 
de les nostres fronteres per ampliar el punt de mira i anar 
avançant cap a la normalitat. 

Mirar a fora ens hi pot ajudar. I tenim més suports que 
no ens imaginem.  Des de la Plataforma per la Llengua 
seguim sumant complicitats pel català.
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Entrevista Vicent Sanchis

“Hem de 
donar bons 
programes al 
públic jove.”
ENTREVISTA

Vicent Sanchis
per Francesc Marco-Palau 
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Entrevista Vicent Sanchis

Des del 13 de març de 2017, quan va ser nomenat director, l’audiència de TV3 no ha 
parat de pujar. Quina és la clau de l’èxit?

Jo crec que hi ha dues claus que són molt importants. Una és la credibilitat que té TV3 
quan fa informatius. La gent, quan passa alguna cosa, venen a televisió de Catalunya 
perquè és la seva referència per interpretar la realitat. Moltíssima gent. Això és bàsic i 
en moments convulsos com els que vivim la gent busca una referència fiable. 

La segona és la bona feina que fan els professionals de TV3. Més enllà de l’actualitat, hi 
ha una sèrie de programes que tenen molts seguidors, tenen molta gràcia i funcionen. 
Sumes un element i l’altre element i tens la clau de l’èxit. 

Merlí és tot un fenomen i ha connectat amb el públic juvenil. Aquesta és l’última 
temporada. Com aconseguirà mantenir aquest públic?

Merlí és importantíssim, però no és només Merlí. Jo crec que hi ha dos programes 
nous a la graella, “Està passant” i “Preguntes freqüents”, als quals la gent també s’ha 
apuntat i que també tenen un perfil d’audiència molt jove. Però Merlí se supleix amb 
una sèrie tan ben pensada i tan bona com és Merlí. I crec que el que hem pensat per a 
la temporada vinent és bo, només ho dirà el temps. Hem de donar bons programes al 
públic jove. 

El Club Súper 3 va marcar tota una generació. Avui ho continua fent?  
Com fidelitzarem el públic infantil? 

Encara és una referència. Amb tantes crítiques destructives i corrosives han aconseguit 
que l’infoK continuï sent un referent pel públic infantil. Jo considero que és un dels 
millors informatius infantils que es fan a Europa. Ara, hi ha un punt en el qual poca 
cosa podem fer. Ens calen més recursos. Hi ha sèries, programes i pel·lícules que només 
pots tenir si pagues més. Nosaltres podem tenir l’enginy, el talent, la intel·ligència, i tot 
el que calgui, però si una bona sèrie no la pots comprar, altres sempre ens guanyaran 
per aquest costat. I ara ens està passant. 

L’espai meteorològic és una de les estrelles de TV3.  
Què ens passa als catalans amb el temps?

Sí, això ho han intentat exportar en altres llocs del món però 
en això Catalunya és un país diferent. A la gent, sigui pel que 
sigui, li encanta que li expliquin com es diuen els núvols, com 
són, quin temps tindrem, etc. En un cert moment també va 
passar amb els bolets. En algunes coses excel·lim. Hem tingut uns 
homes i unes dones del temps magnífics i magnífiques que han 
aconseguit que a la gent li encanti aquest espai. L’espectador ho 
acaba considerant una part d’ell mateix.

Hi ha d’haver teleporqueria i premsa rosa a TV3?
No, no n’hi ha, no n’hi hauria d’haver i si n’hi ha és poca. Però no 
podem morir d’un atac de transcendència. Quan vaig arribar a la 
direcció de TVC deia que volia treballar molt més els programes 
d’entreteniment, però els moments que hem viscut encara no ho han permès. Hem de 
ser molt més valents en l’entreteniment. El mateix Merlí és entreteniment. Es pot fer 
bona televisió per divertir-se, per passar-s’ho bé, amb programes que arribin a la gent, 
sense ser teleporqueria ni premsa rosa. És un dels reptes que jo encara tinc pendent. 
M’encantaria resoldre-ho.  

“Quan passa alguna cosa,  
els espectadors venen a TV3, 
perquè és la seva referència  
per interpretar la realitat.”

Literatura.  Un autor clàssic 
de capçalera injustament 
desconegut, Rois de Corella.  
I si hagués de dir un autor que 
no sigui dels nostres clàssics, 
un autor txec, Bohumil Hrabal, 
que escriu com els déus. S’ha 
de llegir Jo he servit el rei 
d’Anglaterra.

Música. A mi m’agrada molt 
moltíssim la música i encara 
més la música d’autor: Bruce 
Springsteen. De casa nostra, 
m’encanta sentir Miquel Gil i 
Gemma Humet.

Cinema. M’agrada el cinema 
d’acció i el cinema de por i 
el bon cinema d’autor i de 
director que no tinguin res a 
veure amb això. 

Paisatge. El gran llac 
desconegut per la majoria 
dels catalans: em fascina 
l’Albufera de València. Tenim 
una meravella aquí al costat! 
També el Penyagolosa, un 
paisatge molt emotiu per mi. 

Gastronomia. Qualsevol plat 
de la factoria dels germans 
Adrià. Aquí tenim una 
cuina catalana popular ben 
treballada i magnífica, però 
també tenim la factoria Adrià. 

3 adjectius que el defineixin. 
Escèptic, sentimental i 
obstinat –o cabut, com 
diuen al meu poble.

TEST 

Vicent Sanchis (València, 
1961). Periodista, actualment 
és director de TV3. Doctor en 

comunicació per la Universitat 
Ramon Llull, on és professor, ha 
dirigit també publicacions com 

El Observador, el setmanari 
El Temps i el diari Avui. La 

seva faceta com a articulista i 
tertulià l’ha convertit en un dels 

opinadors de referència del 
nostre país.
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Entrevista Vicent Sanchis

Com valores la presència de les variants dialectals del català  
a TV3? 

Fatal. Per desgràcia, quan una persona de les Illes Balears, del País 
Valencià o del català occidental, aquells que no parlen català central, 
ve a Barcelona considera que la manera que té per no diferenciar-
se és canviar l’accent. De la mateixa manera que a la societat, els 
presentadors que venen a Televisió de Catalunya (TVC) consideren 
que si no parlen català estàndard la gent no els valora com els hauria 
de valorar. És un error. La gent no ha de canviar d’accent quan arriba 
a Barcelona i si treballen a TV3 l’haurien de continuar mantenint.

Els algueresos, quan podran veure TV3 amb normalitat? 
Això és molt difícil. Els algueresos poden veure TV3 a través 
d’Internet. És molt difícil que hi hagi reciprocitat amb societats 
tan llunyanes geogràficament. Però sí que és veritat que, cada 
vegada més, la gent veu TV3 pel mòbil, per Internet. Això està 
passant. Hem de treballar molt més aquesta possibilitat d’accedir als 
programes a través d’Internet. Ara, si depèn de nosaltres, si podem 
fer acords amb l’Ajuntament de l’Alguer o el govern sard o amb qui 
sigui, ho farem.  

A la Catalunya del Nord hi ha certes zones d’ombra...
A la Catalunya del Nord ja es veu TV3, hi continua arribant el 
senyal, tot i que es pot mirar si hi ha zones d’ombra. Però allà ja no 
és tant que els nord-catalans puguin veure TV3, escoltar Catalunya 
Ràdio, o les emissores de Flaix o Rac1, sinó que hem de multiplicar 
les complicitats. Això TV3 ho ha intentat alguna vegada a través dels 
partits de la USAP.

I TV3 a la Franja?
A la Franja arriba TV3. Ara, però, s’està generant una reacció 
contrària que abans no hi era. Hi ha una part de l’Estat que té clar 
que ha de debilitar TVC i això ens pot passar factura a la curta segur. 

Fa uns mesos es va fer un programa conjunt entre TV3 i IB3, 
“No perdis el compàs”. Hi haurà més col·laboracions?

Ho intentarem, però “No perdis el compàs” no va tenir una bona 
audiència i en televisió al final les audiències també són molt 
importants. Vam posar-hi il·lusió però ho hauríem de fer d’una 
altra manera. Ara, tant des de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) com des de la direcció de TVC considerem 
que això és importantíssim i no quedarà per nosaltres. Caldria 
aprofundir en tots aquests contactes i en tots aquests acords.

El País Valencià fa anys que no pot veure la Televisió de 
Catalunya. Quan podran tornar-ho a fer?

La reciprocitat ja està acordada. El govern valencià haurà de fer 
un pas en aquest sentit, però anar més enllà també dependrà dels 
responsables de la televisió valenciana i del govern valencià. Per 
nosaltres no quedarà, evidentment.

Quina col·laboració hi haurà entre TV3 i la nova televisió 
valenciana, À punt?

En el moment en què la nova televisió valenciana, la nova  
À punt, comenci a emetre intentarem des de tota la nostra 
il·lusió tancar convenis de sèries, de programes compartits i de 
tot. Ho intentarem.

El 2012 va publicar el llibre 
Valencians, encara. Com valora la 
situació valenciana d’avui? 

Jo no puc exterioritzar opinions 
polítiques des del càrrec que ara ocupo. 
L’única cosa que puc dir respecte això és 
que si parlem del domini lingüístic, de la 
cultura i la llengua catalana i de tota la 
història que ens uneix, hi ha governs del 
domini lingüístic que són molt hostils 
i n’hi ha que són menys hostils. I avui 
en trobem un de menys hostil. Però en tot cas, si els valencians 
aconseguiren durant uns quants anys que hi haguera governs no 
hostils en uns quants anys el valencià podria sobreviure amb una 
certa dignitat. 

“Amb À punt, intentarem tancar 
convenis de sèries, de programes 
compartits i de tot.”
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Entitat

Els més ben valorats
Entre els establiments que han obtingut 
puntuacions més bones en relació amb la 
responsabilitat lingüística trobem les diferents 
botigues dels supermercats Bon Preu i Esclat, 
amb gairebé 400 valoracions. 

 Al Principat també destaquen el restaurant 
Terra d’Escudella de Sants, el Cinema Texas, la 
Fàbrica Moritz o la Cerveseria Catalluna, tots ells a 
Barcelona, i la llibreria Les Voltes de Girona. 

 Al País Valencià, els establiments amb valoracions 
més positives són el restaurant La Murta Vins i Tapes, 
el Centre Social - Bar Terra, i l’Octubre Centre de 
Cultura Contemporània, tots tres de la ciutat de 
València. 

 A les Illes Balears destaca la cafeteria  
La Tertúlia Cafè-Teatre, situada a Palma.

Sensibilització  
a les empreses
En la millora de la presència del català al comerç, la 
CatalApp també ens permet treballar amb les grans 
empreses que obtenen repetidament valoracions 
negatives o queixes per part dels clients. Així doncs, 
gràcies a la CatalApp, des de la Plataforma per la 
Llengua estem oferint cursos de sensibilització i gestió 
lingüística als comerços i grans superfícies que volen 
revertir aquestes valoracions. 

Els tallers es desenvolupen en tres grans eixos 
estratègics i amb unes eines específiques per a cada 
bloc: la realitat sociolingüística de la llengua catalana 
i els seus parlants, la gestió lingüística prototípica i la 
gestió lingüística del nostre dia a dia.

En cas que alguna empresa o establiment estiguin 
interessats a rebre aquests tallers de sensibilització 
lingüística, es poden adreçar al correu electrònic 
següent: mbiosca@plataforma-llengua.cat

Jordi Tortajada / Andrés Arnal 
Comunicació

La CatalApp, 
l’aplicació per valorar 
l’ús lingüístic dels 
establiments comercials

La CatalApp, l’aplicació mòbil creada per la Plataforma 
per la Llengua, va néixer amb l’objectiu de contribuir a 
millorar la situació del català en restaurants, comerços, 
museus, cinemes i tota mena d’establiments. Com a 
consumidors, els usuaris poden valorar i comentar l’ús 
que es fa de la llengua catalana en l’atenció oral, escrita i 
virtual dels més d’1.500.000 comerços i establiments del 
domini lingüístic català. Així doncs, la CatalApp també 
representa una eina per a defensar la llibertat dels 
consumidors catalanoparlants, els quals tenim dret de 
ser atesos en la nostra llengua.

Tot i tenir una implantació més notable a Catalunya, 
el País Valencià i les Illes Balears, la CatalApp també 
permet valorar la responsabilitat lingüística dels 
establiments de l’Alguer, Andorra, La Franja i la 
Catalunya del Nord.

“A veure si al restaurant on anem 
a sopar amb els amics em sentiré 
ben acollit en català”, “Hem anat a 
Menorca de vacances i hem trobat 
un lloc per comprar ensaïmades 
etiquetades en català per portar als de 
casa!” o “Vull explicar que aquí hi hem 
dinat la mar de bé, però no tenien la 
carta en valencià” són alguns dels usos 
que he pogut donar a la Catalapp des 
que me la vaig instal·lar.

Fer aquesta aplicació per a mòbils 
ha estat un repte per a l’entitat. 
Sembla que sigui molt fàcil de fer 
una app (tothom en té, oi?), però 
les funcionalitats de l’app del català 
són complexes i també ho és el seu 
manteniment. Tot i que tenim encara 
marge de millora, i moltes iniciatives 
pensades, s’ha fet molt bona feina i 
estem molt contents d’haver obert 
una porta als consumidors que altres 
apps (com tripadvisor) no ofereixen: 
la valoració lingüística.

I als qui ens deien que era una app per 
assenyalar els qui no ho feien bé, cal 
dir-los que un 65% dels establiments 
valorats aproven en l’ús del català i 
que la nota mitjana dels locals és de 
6,9 sobre 10, gairebé un notable!

La Catalapp,  
una bona app

Roger Torrents 
Físic i tresorer de la  

Plataforma per la Llengua

26.000

LES XIFRES

42.000
2017

8.500
26.000 establiments 
diferents valorats

CatalApp ha assolit gairebé 
42.000 descàrregues

La CatalApp neix  
aquest 2017

8.500 usuaris actius

L3S X1FRES

34.00034.000 valoracions  
totals fins ara



Avui, la 
majoria 
de cultes 
es fan en 
castellà,

28 29

Exemples d'arrelament 
El protestantisme a Catalunya: en quina llengua?
Eulàlia Buch
Arrelament i cohesió social

Una presentació de la llengua 
catalana a la comunitat 
llatinoamericana cristiana 
evangèlica de CatalunyaUsos lingüístics canviants

Enguany la Plataforma per la Llengua hem editat un 
material de presentació del català a la comunitat 
llatinoamericana cristiana evangèlica de Catalunya amb 
la col·laboració del Consell Evangèlic de Catalunya i la 
confraternitat COMEC. 

L'objectiu de la guia és mostrar els vincles sobretot 
culturals i lingüístics entre la nova comunitat i Catalunya. 
Amb aquest propòsit s’ha editat en una versió bilingüe que 
vol apropar la llengua del país a la població destinatària. 

Al llibret també s’hi dona informació sobre la llengua 
catalana en el context europeu, la seva legislació, vitalitat i 
oportunitats, i sobre les eines i recursos per tal d’aprendre 
el català. En aquest projecte hi intervé de manera directa 
l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona i 
la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya.

La guia es presentarà públicament en una trobada dels 
pastors de la comunitat. També se’n faran presentacions 
després de la finalització de les celebracions religioses, a 
càrrec justament dels pastors de la comunitat. 

Amb aquest projecte pretenem acompanyar el procés de 
normalització lingüística, tot facilitant-los els recursos que 
els calguin amb relació al foment de l’ús de la llengua i a 
la facilitació d’una aproximació i acollida de la comunitat 
religiosa. 

Conceptes clau

Església evangèlica:  
conjunt d’esglésies 
cristianes que van sorgir 
de la Reforma o influïdes 
per la Reforma iniciada 
per Martí Luter al segle XVI. 
També se’n diu Església 
protestant.

Pastor - pastora: 
dirigent de les 
esglésies protestants 
que s’encarrega de la 
predicació i de dirigir les 
diverses activitats que es 
porten a terme en cada 
comunitat.

Font:  ISOR-UAB. (2014). Mapa religiós de Catalunya. 
Direcció General d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya.

 Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. 
(2017). Diccionari de les RELIGIONS. Direcció 
General d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya.

El primer protestantisme que va arribar a Catalunya utilitzava el 
castellà com a llengua de culte, però després del franquisme va 
prendre més protagonisme el català. Els membres de les comunitats 
evangèliques catalanes van fer esforços explícits per catalanitzar les 
seves esglésies, tot traduint textos de referència o fent la litúrgia en 
català, entre d’altres. 

Amb les onades migratòries de persones 
evangèliques de la darrera dècada i mitja, 
especialment procedents d’Amèrica Llatina, 
l’esforç per normalitzar-ne els usos lingüístics 
que hi va haver durant anys ha quedat 
pràcticament anul·lat. 

Avui, la majoria de cultes es fan en 
castellà, i la llengua vehicular que s’utilitza 
majoritàriament a les esglésies és 
també el castellà. I és que les migracions 
internacionals han canviat la fisonomia del 
protestantisme a Catalunya. El percentatge 
de població estrangera a Catalunya ha crescut notablement en els 
darrers quinze anys, la qual cosa ha tingut nombroses conseqüències 
per al món evangèlic.

Les persones nouvingudes han estat el motor d’aquesta tercera 
fase d’expansió de les esglésies evangèliques. Colòmbia, Equador, 
Filipines, Romania, Nigèria o Ghana són alguns dels estats d’origen 
d’aquestes persones. Aquest tipus d’immigració ha aconseguit, 
de manera no intencionada, donar un tomb a la tradició del país, 
fent de Catalunya un territori format majoritàriament per esglésies 
pentecostals que en diversos casos aglutinen en cada església 
persones d’un mateix país.

En els darrers anys Catalunya ha esdevingut 
una societat plural, també religiosament 
parlant. Segons les estadístiques, a 
Catalunya, els protestants que assisteixen 
regularment als cultes de les prop de 
620 esglésies existents són el 2% de la 
població, percentatge que correspon a una 
xifra aproximada d'entre 70.000 i 80.000 
persones.

Segons la ubicació de les esglésies, el 
75% dels catalans té a prop un lloc de 
culte evangèlic ja que hi ha esglésies 
evangèliques a 102 localitats de Catalunya. 

A l'àmbit social, hi ha més de 175 entitats 
que duen a terme activitats socials i 
socioeducatives en molt diverses àrees: 
sanitat, infància, atenció a col·lectius 
exclosos, cooperació internacional, 
formació i altres.

El protestantisme és la tradició religiosa 
que ha creat més llocs de culte durant tots 
aquests anys i que ha tingut un creixement 
més destacat en la darrera dècada. Podem 
identificar tres onades en la implantació 
d’esglésies evangèliques a Catalunya. 

1. La primera va ser a començaments 
del segle XX, amb la implantació del 
protestantisme històric al país. 

2. La segona onada es va dur a terme 
durant el franquisme i sobretot fins als 
anys 60. Moltes de les esglésies que van 
començar a tenir activitat durant aquesta 
època eren baptistes. 

3. Finalment, des de mitjans dels anys 
90, hi hagué la tercera onada d’esglésies 
evangèliques, que són majoritàriament 
d’adscripció pentecostal i/o carismàtiques, 
especialment formades per persones 
immigrades.

Llocs de culte:
0 - 1

2 - 5

6 - 10

11 - 20

21 - 30

31+

Les dades són del 
2014, per això en 
aquest mapa no 
surt la comarca del 
Moianès
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La directora de l'ONG del català, Neus Mestres, i el conseller 
delegat de l'RCD Espanyol de Barcelona, Ramon Robert.

Entitat 

Veurem Coca-cola  
i Font Vella en dependències 
públiques?

La Plataforma per la Llengua és una de 
les entitats que va col·laborar amb la 
Generalitat de Catalunya en l’elaboració 
del nou Codi per a una contractació 
pública socialment responsable. La 
principal novetat del Codi és incloure 
clàusules socials entre els criteris per 
contractar una o altra empresa.

Ara, a més de presentar els treballs en 
català i de garantir que els treballadors 
poden atendre en aquesta llengua, 
les empreses tenen un nou incentiu 
per etiquetar en català: els productes 
no etiquetats en català no seran a les 
cafeteries i màquines de concessió 
pública. Es convencerà així marques com 
Coca-cola o Font Vella?

Amb l’Espanyol, de cara a barraca
Sensibilitzar lingüísticament els entrenadors de l’escola de futbol i dels equips federats 
del Club és l’objectiu principal de l’acord segellat entre el Reial Club Deportiu Espanyol i la 
Plataforma per la Llengua, que inclou un seguit de tallers participatius que permetran oferir 
eines per a reforçar l’ús del català. El foment de la llengua catalana també s’estén als jugadors 
i les jugadores i als pares i mares vinculats al club blanc-i-blau, a través d’uns materials 
específics per a cada un d’ells. En total, doncs, a través de les formacions ens hem adreçat 
a cent-quaranta tècnics (comptant-hi entrenadors, delegats de camp i fisioterapeutes), i els 
materials complementaris ens facilitaran arribar a un miler de jugadors i dos mil pares i mares. 

En aquesta mateixa línia, l’ONG del català va dur a terme el 
2017 un Pla de formació lingüística al Club Esportiu Europa.

Obrim una nova 
seu a València

La Plataforma per la Llengua es consolida al País Valencià amb un augment important 
de socis i l’obertura d’una nova seu a la ciutat de València. Així, a tocar de l’Ajuntament 

d’aquesta població, al carrer Les Garrigues 1, l’ONG disposa d’unes noves oficines des d’on 
es dissenyaran les campanyes de promoció, defensa i reivindicació dels drets lingüístics al 
País Valencià.  A la inauguració de la 

seu, el 21 d’octubre, van assistir-hi un 
bon nombre de socis i representants 

del teixit associatiu valencià i de 
partits polítics i sindicats.

Amb les noves instal·lacions es podrà 
donar millor resposta als reptes 

lingüístics de la societat valenciana 
en un moment especialment 
important per a la millora de 

l’estatus de la llengua. Enguany, 
l’entitat té un especial interès a 

reforçar les campanyes destinades 
a l’arrelament dels nouvinguts 

de la darrera dècada i mitja, i a la 
millora de l’ús del valencià a l’àmbit 
audiovisual i en el món de l’esport. 

financem projectes, financem país

la plataforma catalana de micromecenatgewww.totsuma.cat

Portem la glosa  
a les escoles i als  
espais de lleure
Recuperar i potenciar la glosa és una bona manera d’introduir 
la cultura popular entre els joves. Des de 2016 i al llarg 
de tot el 2017, la Plataforma per la Llengua organitza, 
conjuntament amb l’associació de foment del glosat, 
Cor de Carxofa, tallers de cançó improvisada en 
llengua catalana dirigits a escoles i instituts 
però també a esplais, agrupaments escoltes i 
casals de joves.  

Ulldemolins, Arenys de Mar, 
Sabadell, Montblanc i 
Palau-solità i Plegamans són 
algunes de les poblacions on 
ja s’han dut a terme aquests 
tallers que es converteixen en 
eines de cohesió social.

Aques
t 2

018, si
 vo

leu
 pro

gra
mar

  

un ta
lle

r e
n una e

ntit
at,

 podeu
  

co
ntac

tar
 am

b nosa
ltr

es
 a 

 

in
fo

@
plat

afo
rm

a-
lle

ngu
a.c

at 
 

o bé t
ru

ca
nt a

l 9
33211803.

El català a la francofonia: 
La langue catalane

L’ONG del català continua explicant al món 
la situació de la llengua catalana. Aquest 
esforç d’internacionalització es concreta ara 
en la publicació d’un llibret informatiu en 
francès sobre l’ús del català, on hi apareixen 
les dades més rellevants sobre la vitalitat i la 
força d’atracció de la nostra llengua.  
Aquest volum per a francòfons 
complementa la guia en anglès The Catalan 
Language, que es va editar pocs mesos 
enrere amb els mateixos propòsits.

Patrícia Gabancho, el 
compromís de les lletres
La periodista i escriptora Patrícia Gabancho (Buenos 
Aires, 1952 – Barcelona, 2017), compromesa amb el país 
i la llengua catalana, era membre del Consell Consultiu 
de la Plataforma per la Llengua. Des de l’entitat 
lamentem la seva mort, donem el nostre condol a 
familiars i amics i animem a rellegir els seus llibres. 
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Entitat

Els Premis consten de dues modalitats: un premi de votació popular 
per triar el guanyador entre els 3 finalistes que el jurat escull del total 

de candidatures presentades i un premi especial del jurat fruit de 
la deliberació directa dels seus membres. L’acte de lliurament dels 

Premis tindrà lloc el 5 de febrer a Barcelona.

Aquest són uns premis molt especials pel fet que recorden i 
homenatgen el fundador i ànima de la Plataforma per la Llengua, 

l’activista Martí Gasull i Roig (Barcelona, 1969 – Manaslu, Nepal, 
2012). Mort a l'Himàlaia quan una allau va caure al campament base 

on descansava l'expedició, va rebre a títol pòstum la Creu de Sant 
Jordi, que atorga la Generalitat de Catalunya. També va rebre la 

Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona.

La 5a edició dels 
Premis Martí Gasull 

i Roig reconeixerà 
de nou les persones, 

entitats i empreses que 
s’han distingit per la 

defensa i promoció de 
la llengua catalana.

Francesc Marco Palau
Secretari del Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig

El jurat
Els Premis Martí 
Gasull i Roig 
compten amb un 
jurat de prestigi i 
una visió oberta 
i optimista de la 
llengua catalana. 
N’han format part, 
entre d’altres, 
l’antropòleg Joan 
Francesc Mira, 
el sociolingüista 
Bernat Joan, la 
periodista Empar 
Moliner, el biòleg 
Bernat Gasull, 
l’escriptor Carles 
Torner i l’editora 
Rosa Serrano.  
En aquesta 5a 
edició el jurat el 
formen:

Òscar Escuder 
(Barcelona, 1968). 
Metge especialista 

en cirurgia 
maxil·lofacial. 

President de la 
Plataforma per la 

Llengua.

Jaume Cabré 
(Barcelona, 

1947). Escriptor. 
És autor d'obres 

àmpliament 
reconegudes 
com Les veus 

del Pamano 
i Jo confesso. 

Amb una sòlida 
projecció exterior, 

la traducció dels 
seus llibres a altres 

llengües ha estat 
una constant. 

Carme Forcadell 
(Xerta, 1955). 

Lingüista i activista. 
Presidenta 

del Parlament 
de Catalunya, 

també ha estat 
al capdavant 

de l’Assemblea 
Nacional Catalana.

Jordi Manent 
(Barcelona, 1977). 

Filòleg i historiador. 
Ha estat director 

del Centre de 
Normalització 
Lingüística de 

Barcelona.

Isona Passola 
(Barcelona, 1953). 

Productora, 
guionista i directora 

de cinema. 
Amb Massa d'Or 
Produccions, ha 

produït pel·lícules 
com Pa Negre. 

És presidenta de 
l'Acadèmia de 

Cinema Català.

Joan Maria Pou 
(Barcelona, 1974). 

Periodista esportiu. 
Condueix les 

retransmissions 
dels partits del 
Barça a RAC1. 

Pilar Roig 
(Barcelona, 

1946). Mare de 
Martí Gasull i 

Roig. Vinculada 
professionalment al 
sector editorial i de 
l'art durant més de 

quatre dècades.

Rosanna 
Cantavella  

(Vila-real, 
1957). Filòloga. 
Catedràtica del 

Departament de 
Filologia Catalana 

de la Universitat 
de València, és 
especialista en 

literatura medieval.

Xevi Xirgo 
(Cassà de la Selva, 

1964). Periodista. 
Vinculat durant 

una dècada i mitja 
al diari El Punt, 
actualment és  

el director  
d'El Punt - Avui.

Els guanyadors  
i finalistes de les 

edicions anteriors
1a edició 

Assemblea de Docents 
de les Illes Balears 
Joan-Carles Martí 

Viquipèdia en català
2a edició 

Escola Valenciana 
Albert Jané 

Moritz
3a edició 

Bonpreu-Esclat 
Associació de 

Treballadors 
Pakistanesos 

Grup Flaix
4a edició 

Comunitat Sikh  
de Catalunya 

La Bressola 
Softcatalà 

Albert Jané
5a edició?
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Entitat 

Un any més hem celebrat la Festa 
pel Joc i el Lleure en Català. Sempre 
reivindicativa i lúdica, sempre 
intentant superar-nos, sempre oferint 
novetats. Enguany hem muntat un 
rocòdrom i una pista de patinets, 
entre moltes altres activitats!

Tot per a reivindicar que volem 
jugar en català i que volem llegir les 
instruccions i l’etiquetatge dels jocs 
i les joguines en català. I de mica en 
mica es va incrementant el nombre de 
jocs que incorporen el català. Però... i 
les grans marques, què fan? 

Per què Playmobil s’hi nega tot 
incomplint la normativa catalana 
sense tenir en compte les peticions 
que els hem adreçat? Els hem enviat 
dibuixos de la mainada amb el 
lema “Volem Playmobil en català”, els 
hem enviat peticions a través de la 
plataforma canvia.cat, els hem escrit 
cartes..., però no responen. 

Sembla ser que no els importa que 
la quitxalla catalana no pugui viure 
plenament en la llengua del seu país.

Potser ara que el català serà llengua 
d’estat es decidiran a etiquetar-hi.

Playmobil, 
etiquetareu  
en català?

Isabel Romano
Membre de l’Executiva de la  

Plataforma per la Llengua

35Fotografia: Anna Tortajada
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Amb el Tren de la Llengua, organitzem 
parelles lingüístiques als Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC).

SANT ANDREU DE LA BARCA

Tornem a fer feina per 
dinamitzar la llengua 
catalana.

ARENYS  
DE MUNT

Col·laborem a enfortir 
el 2n festival Fes-ho curt 
de curtmetratges en 
valencià per potenciar la 
indústria audiovisual en 
la nostra llengua.

NULES

Apropem la figura 
de l’escriptor Josep 
Palau i Fabre amb una 
exposició itinerant al 
Mercat Municipal.

CALELLA

Volem que el català 
sigui la llengua dels 
senyals de trànsit.

CERVELLÓ

Editem i distribuïm 1.000 agendes 
escolars en valencià per als 
alumnes del Baix Segura, amb 
mapes comarcals, referències 
d’autors propis i la seva toponímia.

ORIOLA I TORREVELLA 

Com altres municipis valencians, 
adhesió per unanimitat a la 
campanya #elvalenciàalcinema.

GATA DE GORGOS

Amb la Terregada, apropem els jocs 
de llengua als infants perquè es 
diverteixin en català.

TERRASSA

CANET Presentació i lectures dramatitzades 
de llibres de lectura fàcil.

ARENYS DE MAR
Portem la glosa als estudiants de 
l’institut

SABADELL
Desenvolupem un pla d’actuació 
lingüística integral per reactivar el 
català a  la ciutat.

SANT CUGAT
Afavorim la qualitat lingüística 
amb un superdictat participatiu

ALGUER
Ens adherim a lo Comitat de 
Solidaritat amb Catalunya, 
juntament amb representants 
institucionals i associacions de 
l’Alguer.

BARCELONA
Enfortim la immersió lingüística 
i el model d’escola catalana a 
través de Somescola.

LA FRANJA
Per segon any, garantim que 
tots els estudiants de primària i 
secundària de la Franja puguin 
tenir una agenda escolar en 
llengua catalana.

Impulsem la programació de 
pel·lícules originals o amb 
subtítols en valencià. Diversos 
ajuntaments ja s’han sumat a la 
iniciativa de #elvalenciàalcinema .

VALÈNCIA
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Després de 12 anys en funcionament, el 2016 va desaparèixer la connexió 
aèria entre Catalunya i l’Alguer. Tot i els més de 100.000 passatgers anuals, 
la línia que operava Ryanair primer i Alitalia després va deixar d’estar 
activa. Aquesta suspensió, a més d’afectar els intercanvis econòmics entre 
Catalunya i Sardenya, també suposa aturar la revitalització de l’alguerès, 
enfortida els darrers temps. 

Amb el flux turístic, el català passava a ser no només un element d’interès 
cultural o familiar, sinó també un valor afegit molt preuat per dinamitzar 
l’economia de la ciutat. Això va fer que fins i tot el cantant alguerès 
Claudio Gabriel Sanna dediqués una cançó a l’aerolínia que operava 
entre les dues ciutats.

L’estiu del 2017 des de la Plataforma 
per la Llengua vam iniciar la 
campanya Volem volar amb 
l’objectiu d’evidenciar la demanda 
de la ciutadania per recuperar 
aquest vol directe i exigir al 
govern català i al sard, presidit per 
Francesco Pigliaru, que trobessin 
una solució immediata a la qüestió. 
Milers de persones van enviar 
cartes en català, sard i italià als 
dos governs demanant una cimera 
bilateral per tractar aquesta qüestió.

En aquest marc, i en resposta 
a les nombroses adhesions, la 
companyia estoniana Flyest 
anunciava a l’octubre de 2017 el 
seu interès per recuperar els vols 
i demanava reunions amb els dos 
governs amb la voluntat d’arribar a 
un acord. 

Poc després, a principis 
de novembre, s’anunciava 
públicament que el govern 
de Sardenya apostava per 
desestacionalitzar el turisme 
a l’illa a través d’ajuts púbics 
a companyies aèries de cara 
a assegurar algunes línies 
estratègiques, com Nàpols, Venècia, 
París o Barcelona. Amb relació a la 
connexió Alguer-Barcelona, Vueling 
s’hi havia mostrat interessada. Si 
el propòsit tira endavant, s’haurà 
aconseguit una fita importantíssima 
per la llengua catalana a l’Alguer.

Quan per la primera volta he posat 
peu en Catalunya teniva vint-i-set 
anys. Ara ne tenc quaranta-quatre. 
Los vols barats obriven un escenari 
nou. Nosaltros escomençàvem a 
pensar materialment al viatge com a 
una oportunitat nova, inèdita.

Les coses principiaven a canviar i 
nosaltros finalment podívem viatjar. 
Se diu que cada viatge sigui una 
descoberta: aquell dia de desset 
anys fa, caminant per Barcelona, 
descobriva com a extraordinària la 
normalitat de casa mia. La llengua 
de ma mare, los noms dels carrers, la 
nostra manera de menjar amb una 
declinació nova i al mateix temps 
autènticament reconeixible.

La connexió de l'Alguer amb els altros 
territoris del domini lingüístic ha 
representat una nova ocasió per la 
llengua. I no sol… vull recordar que ha 
posat en contacte persones amb noves 
amistats, cosa que ha contribuït a unir 
encara més la comunitat lingüística 
catalana. Han viatjat continguts, idees 
i projectes, que encara continuen a 
viatjar amb més dificultat i amb el 
mateix entusiasme de sempre.

Un llibre-disc de música en català per promoure la llengua pròpia 
entre els infants i joves de l’Alguer. Aquest és el projecte impulsat pel 
nucli territorial de la Plataforma per la Llengua a l’Alguer. Inspirat pel 
disc “Musiquetes per la Bressola”, dels Amics de la Bressola, que han 
connectat el món musical amb les escoles de la Catalunya del Nord, la 
Plataforma per la Llengua presenta enguany, amb el mateix propòsit, 
“Mans manetes”.

El llibre-disc comptarà amb col·laboracions musicals tant d’artistes 
algueresos com de cantants del conjunt del domini lingüístic, per tal de 
connectar l’imaginari col·lectiu complet. La distribució no serà menor: 
amb desenes de milers de còpies, el disc arribarà a tots els alumnes i 
docents de les escoles públiques de l’Alguer, des del cicle infantil fins a 
l’institut. També es podrà escoltar al Principat de Catalunya. Barcelona 
i Tarragona, ciutat agermanada amb la sarda, acolliran les primeres 
presentacions.

La producció artística del disc i l'espectacle és a càrrec dels catalans Marc 
Serrats (Xerramequ) i Raph Dumas, conjuntament amb l'artista alguerès 
Claudio Gabriel Sanna. Les cançons són cantades per una coral formada per 
minyons algueresos i un reguitzell de cantants de tot el domini lingüístic català, 
com Joan Garriga, Arnau Caparó, Carles Sanjosé (Sanjosex), Meritxell Gené, Pot 
Petit, Guillem Roma, Carles Belda, Neus Berenguer, Pau Elias (Aquafonia), Mireia 
Vives, Xarli Oliver i Pau Alabajos, a més de l'alguerès Àngel Maresca, entre molts 
d'altres.

Mans manetes. Paraules, cançons i veus de minyons és una producció de 
la Plataforma per la Llengua amb la col·laboració de BarnaSants i amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya. Des de l'ONG del català volem agrair 
la participació de l'Institut d'Estudis Catalans, el Municipi de l'Alguer, la 
Fondazione Meta, Alghero Turismo i l'Obra Cultural de l'Alguer.

Retrobar l’Alguer

Les coses 
principiaven  
a canviar

Unes cançons pels minyons de l’Alguer

L'A LG U E R

Mauro Mulas
Plataforma per la Llengua Alguer

Vols culturals. Les connexions aèries 
entre territoris que comparteixen un mateix 
àmbit cultural són habituals al món. En 
serien un exemple els vols directes entre 
Lisboa i Praia, París i Port-au-Prince o 
Amsterdam i Paramaribo, que bàsicament 
responen a circumstàncies i criteris històrics, 
culturals i lingüístics.92,3%

LES XIFRES

50%
88,2%

17%

Podeu trobar més dades a 
l’Enquesta d’usos lingüístics 
a l’Alguer 2015 elaborada pel 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 

El 50% afirma  
saber-lo parlar

El 88,2% dels algueresos 
entén el català

El 17% dels 38.000 
habitants tenen l’alguerès 
com a llengua inicial de 
conversa

L3S X1FRES

El 92,3% dels algueresos 
està a favor d’introduir el 
català i el sard a l’escola



Moviment Franjolí  @movfranjolí · 26 set. 
Agendes escolars en català distribuïdes a centres  
de la #Franja per segon any consecutiu.  
Amb @llenguacat i Casal JI Fraga #FemFranja

Paul Bilbao Sarria @paulbilbao · 1 oct. 
Les emocions no m’han deixat escriure ni un sol 
tuit. Una paraula: POBLE. Amics que no han pogut 
veure-ho: J. Romeu, M. Casals, M. Gasull.

RCD Espanyol – CEDJ @RCDEspanyolFF · 16 oct. 
Comencem els tallers de llengua catalana  
per al futbol formatiu #RCDE amb el suport  
de @llenguacat

Rosa Monforte @Pota_roja · 16 set. 
Donant suport als alcaldes amb l’executiva  
de @llenguacat a plaça #SantJaume  
#democràcia #referèndum #votarem

Òscar Escuder @oscarescuder1 · 17 oct. 
A @parctauli aturada en suport a la llibertat  
de @jcuixart i @jordisanchezp i a la llibertat  
en general. No presos polítics al s. XXI.

Jill Evans ASE/MEP @JillEvansMEP · 25 oct. 
Pleasure to meet @llenguacat again to discuss the 
rights of Catalan and Welsh speakers and how to 
work together in future. Moltes gràcies.

Quim Masferrer @QuimMasferrer · 27 oct.  
Muriel Casals, Martí Gasull, Josep Fortuny, 
Heribert Barrera, Dr. Broggi, Lluís Maria Xirinacs...  
#JaLaTenimAquí #HolaRepúblicaCatalana

Jordi Sebastià *! @Sebastia_Jordi · 26 set. 
La Plataforma per la Llengua denuncia al Parlament 
Europeu les discriminacions contra el valencià i 
també la censura...
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Cap a una nova articulació?  
El debat sobre la manera com cal anomenar el conjunt de territoris de parla catalana ha 
estat molt intens, i no sempre senzill. 

El 2017, la Revista de Catalunya ha publicat un número monogràfic que va més enllà de 
la qüestió de noms i que ofereix una panoràmica àmplia al voltant de les connexions 
entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. Aquesta relació es descriu en el llibre, 
no només des del punt de vista lingüístic, sinó també fixant-se en l’economia de l’arc 
mediterrani, en unes infraestructures encara parcials, a l’espera del corredor ferroviari, 
i en els projectes comuns reeixits, sobretot de l’àmbit acadèmic i cultural.    

Coordinat pel filòleg Jordi Manent, La nova articulació catalano-valenciana-
balear (Revista de Catalunya, 2017) inclou salutacions dels presidents Carles 
Puigdemont, Ximo Puig i Francina Armengol. Un volum de referència 
per actualitzar el debat. 

Teixir el país 
El català, com a llengua comuna, és la millor eina de cohesió social 

i un instrument útil i eficaç al servei de l’arrelament de les persones 
migrades. Pocs mesos enrere, el mediador intercultural Mactar 

Thiam Fall (Senegal, 1969) va publicar el primer diccionari català 
– wòlof. Editat per Cooperació Activa ONGD i Éditions Madina, 

amb la col·laboració del CNL de Barcelona, el diccionari suposa 
un avenç en el procés d’arrelament d’aquesta comunitat i en el seu 

aprenentatge de la llengua catalana.

Sens dubte, el diccionari és una bona publicació que complementa 
la guia Dalai jam al català que l’ONG del català va editar el 2016, 

adreçada a la comunitat de parla wòlof de Catalunya.

Rosa de les Neus Marco-Palau
Filòloga, comunicòloga i membre  

de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua 

Recomanacions
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Opinió

L’escola catalana: model de 
democràcia i d’esperit crític

El coneixement és el bé més preuat que té l’ésser humà. És el que 
ens diferencia de la resta d’animals, ens dota d’esperit crític i ens 
ajuda a transformar la societat. L’esperit crític és del tot necessari 
per poder anar pel món amb criteri propi i sabent que no tothom 
està obligat a opinar com nosaltres. És el mateix que ens va fer triar 
el sistema polític de govern anomenat democràcia, que és el que 
defensa la sobirania del poble i el dret que té aquest a escollir els 
seus representants.

I la gran transmissora d’aquest 
coneixement és l’escola, amb 
els seus mestres i professors, 
actors i facilitadors de la 
transformació de la societat i 
del seu manteniment dins el 
sistema democràtic. I tot, mentre 
s’adapten als nous temps i a 
la riquesa de les llengües i les 
cultures, que cada cop s’entrellacen més les unes amb les altres i 
conformen la riquesa catalana. L’escola ajuda els nostres infants en 
el complex art de l’aprenentatge. Des del model d’escola catalana 
es defensa la cohesió social i el dret que tenim totes les persones a 
créixer com a individus dins la pluralitat i el respecte.

I són aquests mateixos professors, mestres i personal de la comunitat 
educativa, dedicats en cos i ànima a l’educació dels nostres infants, 
els qui constantment reben l’atac motivat per la incomprensió 
d’aquells que només han rebut l’aprenentatge del pensament únic, 
de la mirada esbiaixada i plena de recel cap al que no s’entén. El 
pensament únic empeny cap a la violència, mai justificada, contra 
una munió de gent que, en to festiu i no bel·ligerant, provaven 
d’exercir el vot, com es fa en democràcia, com els seus mestres els 
han ensenyat.

Aquesta violència practicada per l’Estat espanyol no va evitar una 
jornada de democràcia facilitada, entre altres moviments socials, per 
Escoles Obertes. Un cop més la comunitat educativa al rescat de la 
societat. Preparant la gent els dies anteriors a l’1 d’octubre, explicant-
los que l’única manera de manifestar-se és el civisme i la no-violència 
malgrat les provocacions. I això sense saber que estaven preparant 

Mar Forcada 
Secretària de la Plataforma per la Llengua

la gent per a la resistència passiva. Un moviment avalat per totes les 
entitats que defensem l’escola catalana i la seva llengua com a eix 
vertebrador de la societat i eina indispensable dins la cohesió social. 
I que va permetre mantenir les escoles obertes un dia tan important 
per a la democràcia.

I ara alguns d'aquests mestres i professors són acusats injustament 
d’incitació a l’odi a les aules, d’adoctrinament de les nostres 
criatures.

Adoctrinament! Una paraula que no sortia de l’armari des de 
l’any 1975. Abans, durant uns 40 anys, sí que es va practicar 
l’adoctrinament a moltes escoles on el pensament únic imperava.

Però això, a Catalunya, és pantalla passada. Per sort, la nostra 
comunitat educativa, gràcies als esforços i a la dedicació dels nostres 
docents, educa en l’aprenentatge dels valors de la diferència, la 
pluralitat i la inclusió a la nostra societat. Per fer-ho, fa servir l’escola 
catalana amb el seu model i la seva llengua.

No ens perdonen aquest esperit crític que ens han transmès els 
nostres docents. No ens perdonen que tinguem opinió pròpia i que, 
gràcies a aquest fet, sapiguem autogestionar-nos sense ingerències 
de ningú.

I per això empresonen els nostres polítics i els nostres agents socials, 
que l’únic delicte que han comès és obeir el mandat dels ciutadans. 
Per això no ens volen deixar construir aquesta república que tenim 
entre mans.

Però nosaltres seguim amatents. Les entitats, la plataforma Som 
Escola que ens aixopluga, les escoles i les famílies, tota la societat, 
ens mantenim ferms malgrat la indignitat a la qual volen abocar les 
nostres escoles, la nostra llengua i els nostres docents. 

Tenim molt clar que el que sí ens uneix, malgrat les diferències 
que ens enriqueixen i ens fan grans, és el sentit democràtic i 
cohesionador que aporta el model d’escola catalana avalat per tants 
anys d’aprenentatge.

Una nova 
oportunitat? 

Un impuls?, una estaca?, un reconeixement?, una oportunitat? 
Podem dir-ho de moltes maneres, però qualsevol acció a favor de 
la llengua catalana, una llengua de deu milions de parlants a tot el 
domini lingüístic, és un nou pas endavant!

Fa poques setmanes vam rebre la notícia que les aportacions que la 
Plataforma per la Llengua havia fet en el procés de creació d’un nou 
codi de contractació pública de la Generalitat de Catalunya havien 
estat incloses dins del document final.

M’il·lusiona que la Plataforma per la Llengua, una entitat que sempre 
ha lluitat per vetllar pels drets lingüístics dels catalanoparlants, 
hagi pogut incidir en un avenç tan important com el fet que el 
Govern inclogui unes clàusules lingüístiques en el nou Codi per a 
una contractació pública socialment responsable en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que 
en depèn. És un pas de gegant, un reflex de la tasca del dia a dia 
que hem anat fent al llarg de gairebé 25 anys, parlant i denunciant-
ne la situació injusta i desfavorable en moltes ocasions davant de 
l’Administració.

Quan podeu, ens escolteu; en ocasions ens doneu la raó; sovint ens 
mostreu les dificultats per a aplicar els drets lingüístics, exigir que 
es garanteixin i que la llei es compleixi. Aquest cop heu anat més 
enllà. Aquest cop ens heu fet cas, ens heu escoltat, hem treballat en 

Podem dir-ho de moltes maneres, 
però qualsevol acció a favor de la 
llengua catalana, una llengua de deu 
milions de parlants a tot el domini 
lingüístic, és un nou pas endavant!

La nostra comunitat educativa, gràcies als esforços i a la 
dedicació dels nostres docents, educa en l’aprenentatge 
dels valors de la diferència, la pluralitat i la inclusió a la 
nostra societat.

col·laboració i ho heu aplicat. Un bon inici. Un agraïment a l’acollida 
i l’interès que la Secretaria de Transparència ha tingut per escoltar 
propostes d’entitats socials com la nostra.

Amb aquest Codi, les empreses tenen un gran incentiu per a 
etiquetar en català i també per a estar preparades per a atendre en 
català de manera oral i escrita. Si no ho fan, els seus productes o 
serveis estaran exclosos d’una gran quantitat de les compres que fan 
l’Administració o les empreses que hi presten un servei o n’exploten 
una concessió. Ara bé, a la Plataforma per la Llengua no deixarem 
de fer el nostre paper, vigilarem i reclamarem que les empreses que 
proveeixen la Generalitat no menystinguin el català.

El català ha de ser una llengua respectada i usada, ha de ser una 
llengua d’ús en tots els àmbits, també en el comercial i de l’empresa. 
Cuidar i respectar la llengua és un element més de la responsabilitat 
social de les empreses, un element valorat per la societat i que els 
pot aportar beneficis. Cuidar i respectar els clients o els usuaris 
adaptant-se lingüísticament també és una forma estratègica 
favorable a les empreses, molt útil per a la fidelització dels clients.

En el cas de les empreses que volen treballar amb el sector públic, 
confiem que assumiran el compromís i que, per exemple, el personal 
amb tasques d’atenció al públic tindrà una capacitació lingüística 
suficient; o que faran els esforços que calgui per a etiquetar els 
productes que ofereixen en català.

Així mateix, per a assegurar que això funcioni és imprescindible 
que s’estableixi un règim sancionador dels incompliments perquè 
algunes empreses, que potser encara no han entès quines són les 
condicions, es prenguin seriosament el compliment de les clàusules. 
Per tot plegat, des de l’ONG del català estem molt satisfets d’aquest 
pas que ha fet l’Administració catalana i d’haver-hi pogut participar. 
De nou tenim una oportunitat per a la llengua i per a les empreses. 
No la deixem escapar!

Neus Mestres   
Directora de Plataforma per la Llengua.

Versió actualitzada de l’article publicat el 24 de juliol 
de 2017 al blog d’opinió de l’ONG del català al diari Ara. 
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Jeroglífics d’Octavian Mocanu, verbívor
Trobareu les solucions a la pàgina 46

A través de les imatges, 
avui endevinarem 
municipis de Mallorca.

Jocs de llengua
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Consulta tota aquesta informació 
actualitzada en l’apartat 
AVANTATGES I PROMOCIONS 
del nostre web  
www.plataforma-llengua.cat/ 
col-labora/avantatges-socis/  
i estigues al cas de totes les 
novetats (acords de promoció 
nous, sorteigs o regals puntuals...)  
a través del butlletí electrònic.

Gra
tu

ït 

Et regalem una capsa Fent País! 
Si fas un nou soci, et regalem una 
capsa d’experiències Fent País perquè 
puguis escollir entre un ampli ventall 
d’experiències i gaudir-ne sol o 
acompanyat.

Preu reduït en l'alta de subscripció 
al Club TR3SC. Els socis i sòcies de 
l'entitat podeu gaudir d'un preu reduït 
en els carnets: 26 € per a la modalitat 
BÀSIC i 43 € per a la modalitat 
PREMIUM. Per aconseguir aquest preu 
especial, us heu de donar d'alta com a 
soci al formulari web del Club TR3SC.

Preus especials en l’oferta cultural  
de la Fundació Carulla. Presenta-hi  
el carnet de soci i gaudeix d'activitats  
a preu reduït que la Fundació Carulla 
t'ofereix a través del Museu de la Vida 
Rural i l'Editorial Barcino  
(Amics d'Els Clàssics).

Parc Cultural de la Muntanya de Sal  
de Cardona. Presentant el carnet  
de soci, gaudeix a preu reduït de 
totes les possibilitats que t'ofereix el 
Parc Cultural: paquets promocionals, 
activitats i museus del Parc Cultural  
de la Muntanya de Sal de Cardona.  

2x1 en la Ruta Pompeu Fabra. La 
Ruta Pompeu Fabra ofereix un itinerari 
cultural a peu que evoca els episodis 
més rellevants de la vida i l'obra de 
Pompeu Fabra. Els socis de l'ONG del 
català podreu gaudir d'una promoció 
de 2x1 en les entrades per a l'itinerari 
per Barcelona. Només caldrà que 
presenteu el carnet de soci a l'hora de 
fer efectiu el pagament de la ruta.

Subscripció gratuïta durant sis 
mesos al setmanari Eltemps.cat.  
Per a obtenir el codi promocional 
i poder activar aquesta promoció, 
exclusiva per als socis de l'ONG del 
català, haureu d'escriure un correu 
electrònic a socis@plataforma-
llengua.cat i sol·licitar-lo. Quan 
tingueu el codi us haureu d’inscriure 
en el web d’El Temps.

2x1 en l’espectacle “Els 4 Barres”  
al Teatreneu. Fins al 28 de gener,  
els socis de Plataforma per la Llengua 
podreu gaudir d’un 2x1 en l’obra 
teatral “Els 4 Barres”. 

10% de descompte a la llibreria 
Ona. Tots els socis de la Plataforma 
per la Llengua podreu gaudir d'un 
descompte del 10% en les vostres 
compres a la llibreria presentant-hi  
el vostre carnet de soci. 

Quota familiar de la Plataforma  
per la Llengua. Per a ajudar-nos 
a seguir creixent i fer que el català 
esdevingui la llengua comuna i de 
cohesió social, hem creat una quota 
anual de 15 € per a les persones que 
s'adhereixin a l'entitat com a familiars 
d'un soci ja existent. Benefici vàlid 
fins al 31 de gener.

Gaudiu d’un 10% de descompte  
a F1 Informàtics. Gràcies a l'acord  
de col·laboració, els socis i sòcies  
de la Plataforma per la Llengua 
podran gaudir d'un 10% de 
descompte en tots els seus serveis 
informàtics, presentant el carnet  
de soci de l’entitat.

Gaudeix d’un descompte del 10% 
en les experiències de Fent País. 
Gaudeix d’un descompte del 10% en 
comprar per Internet productes de 
Fent País, la cooperativa de turisme i 
consum responsable i de proximitat.

2x1 als Cinemes Girona. Gaudeix 
d’un 2x1 en la compra d’entrades als 
Cinemes Girona o, si hi vas sol, del 
preu reduït de 5,50 € per cada entrada.

2x1 en l'alta de subscripció a 
FilminCat. Podreu gaudir de dos 
mesos de subscripció al preu d’un en 
aquesta nova plataforma digital de 
cinema i sèries de televisió en català.

Com a soci de la 
Plataforma per la 
Llengua pots gaudir 
de tots aquests 
avantatges.

Preus r
eduïts

Dos p
er u

Desc
om

ptesPromocions

10% de descompte en la 
teva factura de telèfon amb 
PARLEM. Beneficia’t d’un 10% 
de descompte en la factura de 
telèfon durant un any.
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Cultura, lleure i joventut


