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Sumari

En aquest darrer número de La Corbella que 
teniu a les mans volem compartir amb vosaltres 
els diferents projectes que estem realitzant 
en aquesta recta final de l’any i també, de 
manera especial, nous canvis que afectaran 
positivament la tasca que realitzem a la 
Plataforma per la Llengua. 

En aquest sentit a finals d’octubre vam 
reorganitzar les nostres oficines per traslladar-
nos a uns nous locals situats al barri de Ciutat 
vella de Barcelona. Aquest canvi suposa una 
gran millora respecte a la situació anterior 
en què, per motius econòmics i d’espai, 
l’estructura tècnica de la seu nacional de 
l’entitat estava repartida en dues oficines 
diferents. Per primer cop podrem disposar d’un 
únic local des del qual poder realitzar la nostra 
activitat. Estem convençuts que tindrà un efecte 
positiu en l’efectivitat de la nostra tasca. Aquest 
pas endavant no hauria sigut possible sense 
el vostre suport constant i creixent. Tenir prop 
de 13.000 socis ens obliga a ser més exigents 
amb els nostres recursos i a la vegada ens 
permet ser més ambiciosos amb les nostres 
campanyes en favor de la llengua catalana.

Una mostra d’això és la nostra decidida aposta 
per actuar en l’àmbit europeu i internacional per 

donar a conèixer el dinamisme i la vitalitat de 
la nostra llengua i assegurar un reconeixement 
que ens situï en el mateix pla d’igualtat que la 
resta de llengües de dimensions similars d’arreu 
del món. Es per això que, com a membres 
de la European Language Equality Network 
(ELEN), vam organitzar a principis de novembre 
l’assemblea anual de l’entitat a Barcelona. En 
la reunió Rosa de les Neus Marco (membre 
de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua) 
fou escollida vicepresidenta d’ELEN. També 
ara fa uns mesos vam entrar a formar part de 
la Network to Promote Linguistic Diversity 
(NPLD). Amb aquesta adhesió, reforçarem la 
nostra projecció internacional, farem més visible 
la llengua catalana a Europa i podrem crear 
sinergies amb altres entitats civils i governs que 
representen llengües minoritzades o en risc de 
minorització. 

Com dèiem en començar, ara que disposarem 
d’una nova seu central podrem ser més 
efectius en la nostra tasca. Esperem que de 
mica en mica podrem anar fent realitat les 
oportunitats en favor de la llengua. No podem 
ignorar ni oblidar els obstacles que tenim, però 
sabem que amb constància, tenacitat i rigor 
transformarem favorablement la situació de la 
llengua catalana. 

La Corbella té un conveni de 
col·laboració amb:



El català,  
qüestió de justícia

Mireia Casals
Drets Lingüístics 
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Drets lingüístics

La paraula justícia té el seu origen en el mot llatí iustitĭa. Podem entendre  la justícia com allò que 
s’ha de fer d’acord amb el que és raonable i equitatiu, d’acord amb el dret. Doncs bé, el binomi 
de mots justícia i català deixa buit el significat de justícia. Aquest buit no és conseqüència que el 
català no estigui regulat per llei, ans al contrari, hi ha una normativa lingüística que ens garanteix el 
dret d’usar el català en aquest àmbit. Aquest buit és conseqüència d’una clara estratègia política 
de l’Estat espanyol de controlar “la justícia”. Avui més que mai, segons la premsa, podem veure 
com la justícia és l’instrument que l’Estat espanyol està utilitzant per aplicar les seves estratègies 
polítiques; i minoritzar el català n’és una.

Avui, la presència del català en l’Administració de Justícia és residual i precària.  
Analitzem quins són els principals obstacles: 

Procedència forana  
del funcionariat.

La manca de tradició oposi-
tora a Catalunya i l’estructura 
estatal dels cossos de  
funcionaris establerta a la 
Llei orgànica del poder judi-
cial han produït l’arribada  
massiva de personal de fora 
de Catalunya, que vénen 
amb la intenció d’anar-se’n 
al seu lloc d’origen tan 
aviat com puguin, cosa que 
genera una provisionalitat 
excessiva de personal a les 
oficines judicials.

Els requisits lingüístics  
del personal de justícia. 

Jutges, magistrats, fiscals, lletrats de l’Estat i personal 
funcionari de l’Estat estan obligats a saber castellà, 
però no pas català. El català només pot ser un mèrit, 
no pas un requisit. El Consell d’Europa, al gener 
d’aquest any, ha recomanat a l’Estat espanyol que 
modifiqui les lleis per garantir que aquests funcionaris 
exerceixin les seves funcions també en català. 

El dia 18 d’octubre, a iniciativa del diputat de Podemos 
Jaume Moya i amb l’assessorament de la Plataforma 
per la Llengua, s’ha presentat una iniciativa legislativa 
per demanar que s’exigeixi el requisit de saber català 
a aquests professionals. Aquesta iniciativa, novament, 
ha estat bloquejada amb els vots en contra del PP, 
PSOE i Ciutadans.  

L’escola judicial.

No és possible fer la formació en català ni tan sols a 
Barcelona, on hi ha una de les seus de l’escola judicial 
amb la formació bàsica. Tot l’ensenyament bàsic és 
exclusivament en castellà. El català només és una opció 
fora de les assignatures obligatòries.  

Materials de treball, documents i  
textos legals per al funcionament  
de la justícia en castellà.

La legislació i el material de treball dels operadors jurídics 
(manuals, codis anotats, etc.) estan redactats en llengua 
castellana. Això origina un gran greuge entre totes dues 
llengües i posa traves a la normalització lingüística en 
aquest àmbit perquè no permet que els operadors jurídics 
es conscienciïn que la justícia també pot parlar en català. 

Els drets del ciutadà  
per adreçar-se a la justícia.

El ciutadà, si s’expressa en castellà, no té cap restricció 
i gaudeix de tots els drets i possibilitats arreu del territori 
espanyol. En canvi el català sí que està clarament 
restringit i molts cops,  per  dirigir-nos en català als 
jutjats ja sigui per escrit o oralment, hem de recordar la 
normativa lingüística –o informar-ne– a les persones que 
d’ofici ens haurien de garantir aquest dret. 

Marc juridico- 
lingüístic advers.  
La llengua dels 
procediments judicials  
i la inèrcia dels 
operadors jurídics 
d’utilitzar el castellà.

La Llei orgànica del Poder Ju-
dicial (article 231) comporta un 
clar menysteniment del prin-
cipi d’igualtat de les llengües 
cooficials i atorga preferència 
al castellà respecte del català.  
En general, a Espanya, a di-
ferència de països multilingües 
semblants, no són els ciuta-
dans qui escullen la llengua 
d’entre les pròpies de l’estat 
perquè després el jutge s’hi 
adapti, sinó que és el jutge qui 
escull la llengua, però atès que 
la llei determina que per defec-
te és el castellà, la preeminent 
és el castellà. En aquesta 
Administració s’ha creat una 
inèrcia, difícil de trencar, que 
consisteix en el fet que tots 
els operadors tenen conscièn-
cia que en la tasca professional 
han d’actuar en castellà.



Drets lingüístics
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Davant  
aquesta situació 
L’ONG del català ha 
incorporat com a línia de 
treball la denúncia d’aquesta 
situació i la conscienciació als ciutadans 
dels drets que tenim en aquest àmbit. 
Amb aquest objectiu, i mentre el marc 
jurídic no canviï, iniciem una campanya 
anomenada La Justícia, en català! Amb 
aquesta acció farem visible a través de les 

xarxes socials la situació precària i de 
discriminació constant i donarem les eines i 
recursos necessaris per revertir la situació. 
#sosjustíciaencatalà.

L’any 1993, el Departament de Justícia 
va iniciar un Programa de normalització 
lingüística de l’àmbit judicial. Durant el temps 
que  aquest pla pilot va estar vigent, les xifres 
del català van augmentar i es van arribar a 
dictar el 25% de sentències en català. 

Des que es va eliminar aquest programa, 
tot i les múltiples accions i recursos que 
ha dedicat la Generalitat de Catalunya 
a incrementar l’ús del català, any rere 
any disminueix. L’any 2015 es van dictar 
únicament un 8,4% de sentències en català. 

Proporció de sentències als  
jutjats catalans segons la llengua.
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Amb el català, 
fem pinya!

Eulàlia Buch
Arrelament i cohesió social

El teixit associatiu és clau perquè els nouvinguts 
arrelin a la societat catalana. Entitats de cultura 
popular i tradicional, associacions de veïns o 
organitzacions esportives permeten  
trobar un espai d’interrelació, amb el català com a 
llengua comuna.

Així, hi ha nombroses persones nascudes fora 
dels territoris de parla catalana, que han après el 
català essent adults i que participen en entitats 
del teixit associatiu on la llengua vehicular és 
la catalana. Els seus relats mostren exemples 
d’arrelament a la nostra societat, on el català 
juga un paper vertebrador. El seu exemple 
pot servir per eixamplar la percepció i trencar 
prejudicis respecte a les persones immigrades. 
D’aquesta manera, cal destacar el rol primordial 
que aquestes entitats poden exercir com a espais 
informals d’aprenentatge de la llengua catalana. 
Són espais que poden suplir determinades 
barreres amb què es troben sovint els aprenents 
–o potencials nous parlants– de català a l’hora 
d’apropar-se a la llengua catalana o de posar-la 
en pràctica (barreres com l’hàbit de canviar de 
llengua dels catalanoparlants, la por de parlar 
malament la llengua, viure en un entorn específic, 
etc.). A través de referents personals propers, 
també es pot motivar la participació de persones 
immigrades en aquest tipus d’associacions 
on el català és la llengua preferent, vistos els 
avantatges i les oportunitats que els poden 
proporcionar en la seva vida quotidiana.

09

Arrelament i 
cohesió social 

Al
“Amb l’associació de teatre estic 
coneixent més gent, i m’ajuda el 

fet de tenir una parella lingüística; 
ella també m’ha ajudat a llegir els 

guions en català”

Adrian 
“Amb la gent d’Acció Cultural 

vaig començar a conèixer el 
valencià i a ‘entrar’ en  la cultura 

valenciana. Al cap de poc, em 
vaig fer membre de l’Associació 

de Dansants del Corpus”

Alael
“Abans de venir aquí ja tenia una “fixació” 
per la llengua (...). A Tànger tothom té 
televisió parabòlica, i a casa sentia en 
Guardiola, l’exentrenador del Barça, i veia 
que l’havien de subtitular en castellà, 
parlava una llengua diferent”

Abul 
“Ja es veu que sóc estranger, 

però sovint em pregunto per 
què es dóna per suposat que he 

de parlar castellà i no català”

Carmen 

“Els castellers m’han ajudat a fer 
molts amics. I ara estic molt més 
ocupada, però quan t’agrada una 

cosa hi ha temps per a tot” 

Fede 

“Penso que no necessites 
viure a cap paradís turístic per 

ser feliç; que pots ser-ho en 
qualsevol lloc si trobes gent que 

t’estime, que t’ajude, que et 
faça sentir com a casa”

Georgiana
“Abans no sabia què fer, estava a casa, 
mirava la tele o llegia algun llibre... I ara 
m’he adonat que a mi no m’està prohibit 
res (...). En part és gràcies als castells i al 
grup de grallers en el qual estic” 
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Recull d’experiències 

El llibre Amb el català, fem pinya!, editat amb 
la col·laboració de la Fundació Carulla i de la 
Generalitat de Catalunya, és una publicació 
que explica l’exemple de 14 persones que 
han arrelat a la nostra societat gràcies a la 
seva implicació en entitats del teixit associatiu 
on han pogut aprendre i desenvolupar-se en 
llengua catalana. 

La publicació ja s’escampa pel territori,  
visitant els municipis dels mateixos testimonis 
a través d’actes de presentació. Al juliol va 
ser a Terrassa, a l’octubre a Vilafranca del  
Penedès i al novembre a Pallejà i a Girona.  
l és que el projecte posa en relleu el rol de les 
associacions com a espais d’aprenentatge de 
la llengua catalana i el territori hi juga un paper 
molt important. 

Papa
“Jo parlo diferents llengües: 
sarahule (la meva llengua 
materna), mandinga, ful, 
bambara i anglès. I aquí he après 
català i una mica de castellà,  
tot i que domino més el català”

Yàsser
“Parlar català significa per a mi 
formar part de la societat; també 
és una causa. La meva iaia va 
perdre l’amazic per la dictadura”

Katherine

“Des de la simple frase ‘aixequeu 
colzes!’ fins a qualsevol altra activitat 

en el meu dia a dia havia de saber 
què volia dir tot. Així que vaig 

prendre la decisió d’apuntar-me al 
programa del Voluntariat Lingüístic”

Loredana

“L’AMPA em va donar l’oportunitat de 
fer de monitora de zumba per als nens. 
També estic fent classes de zumba per 
als adults... i faig les classes en català, 
eh?, perquè és la llengua en què ens 
podem entendre” 

Manu

“Des de l’inici vam decidir que a la 
colla (castellera) es parlaria en català, i 
tothom hi va estar d’acord, així que és 

un espai on procurem que la llengua 
catalana funcioni de manera normal” 

Míriam
“Vaig començar a la colla gràcies a un 
curs del Consorci per a la Normalització 
Lingüística al qual vaig apuntar-me, i un 
dia van venir gent d’entitats per explicar-
nos tot allò que fa una colla gegantera”Papu

“Amb els Xiquets de Reus 
fem calçotades, anem a jugar 
a futbol, anem a concerts de 
música, etc. Fem més coses 

que castells i prou” 

Arrelament i 
cohesió social 



Setembre 
Primer estudi sobre la 
situació del català a les 
pel·lícules subtitulades 
del Festival de Sitges, 

que conclou que només 
un 11% estàn en català.

Octubre 
Enviament d’una 
carta al Festival i 
dinamització d’un 

concurs entre usuaris 
d’Internet perquè enviïn 
la millor frase de cinema 

fantàstic en català.

Setembre  
Segon estudi en el qual 
es detecta que el català 
només representa un 

15% del total de 
projeccions de les 
seccions oficials.

Octubre 
Acció a la roda de premsa de 

presentació del Festival i 
emissió d’un comunicat. 

Els responsables del Festival 
es comprometen in situ a 

reunir-se amb l’entitat.

Novembre 
Reunió de 

responsables de 
l’organització del 

Festival i 
representants de 

l’entitat.

Desembre
L’ONG del català i el Festival 
mantenen converses sobre 
les opcions de millora de 

l’edició d’enguany.

Setembre 
Tercer estudi; el català 

representa el 44,5% de 
totes les projeccions i el 

58,7% dels llargmetratges.

Octubre 
Comunicat de 
valoració de la 
Plataforma per 

la Llengua.

2014

2015

2015 2016
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Un prestigiós festival que 
camina cap a la normalitat

Gemma Ponsa
Cultura, lleure i joventut

De tots els festivals de cinema que es fan a Catalunya, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic 
de Catalunya (Sitges) és el que té més ressò internacional. Cada any el visiten més de 100.000 
espectadors i es tracta del festival que rep més ajuts públics de les administracions catalanes. En 
aquesta 49a edició la xifra rebuda ha superat el milió d’euros, un 16% més dels ajuts que va rebre 
l’any passat tant per part del Departament de Cultura com per part de l’Ajuntament de Sitges. Una 
determinada redistribució dels ajuts unida a aquest augment han permès que enguany el Festival hagi 
mostrat un punt d’inflexió molt important en les projeccions. No parlem ni dels efectes especials, 
ni de les escenes de sang i fetge, és clar, sinó d’un tema que en les edicions passades també era 
gairebé del gènere fantàstic: poder veure pel·lícules del festival en català.

Entre altres tipus de despeses, els ajuts al Festival han servit per a pagar el subtitulat de les pel·lícules, 
tant pel que fa als subtítols en espanyol com en català. Però el primer informe que va fer la Plataforma 
per la Llengua sobre l’oferta de pel·lícules, ara fa 3 anys, mostrava un panorama molt desfavoridor per 
a la nostra llengua. L’informe constatava una gran oferta de pel·lícules de nacionalitats diverses en les 
seccions oficials, que en molts casos es projectaven en més d’un idioma en els subtítols. En totes les 
sessions, l’espanyol sempre hi era present ja fos en versió original o mitjançant els subtítols, però el 
català, en canvi, no superava l’11% de les sessions subtitulades.

L’any següent un nou estudi, previ a l’inici del Festival, indicava que només un 15% de les pel·lícules 
es podria veure en català, malgrat que s’havien rebut més de 600.000 € per part de la Generalitat 
i 300.000 € de l’Ajuntament de Sitges. A més, es va detectar que el cost de subtitular en un 
segon idioma és molt inferior al de només fer-ho per un, segons el contracte públic (subtitular un 
llargmetratge en un idioma costava 638 € i fer-ho en un segon idioma valia només 120 € més).
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Cultura i 
audiovisual

Cronologia
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Cultura i 
audiovisual

Per aquest motiu, el dia de la presentació del 
Festival del 2015 la Plataforma per la Llengua 
vam emprendre una acció en la qual un membre 
de l’entitat, disfressat de King Kong, va irrompre 
a la roda de premsa amb un cartell amb l’enunciat 
“A Sitges, el cinema en català li fa por”.

L’acció va tenir una reacció immediata per 
part de representants del festival, que es van 

comprometre a revisar aquesta qüestió. Un 
mes després ens hi vam reunir, i posteriorment 
s’han mantingut converses fins que en aquesta 
edició passada s’ha constatat que d’aquell irrisori 
15 % s’ha passat al 44,5% de les projeccions 
en català. O encara millor: si només es tenen 
en compte els llargmetratges (sense comptar 
els curtmetratges, doncs), aquest augment és 

encara més perceptible, amb el 58,7% de les 
pel·lícules que es van poder veure en català 
durant aquesta edició del Festival. Aquesta 
bona notícia i la felicitació de l’ONG del català al 
Festival no ens fan oblidar, però, que encara hi 
ha camí per a recórrer. Caldrà aplicar un criteri 
més contundent que el d’enguany a l’hora 
de subtitular les pel·lícules en català, tant per 

coherència amb el fet d’ésser la llengua oficial 
del Festival, com per coherència a l’hora de 
rebre ajuts de les administracions catalanes que 
al capdavall provenen de les butxaques dels 
ciutadans. I contundent en aquest cas vol dir una 
presència, com a mínim, equiparable a la de les 
versions en espanyol.

Llargmetratges i 
curtmetratges de les 
seccions oficials del 

Festival segons la 
llengua de la versió 

original o subtitulada. 
Anys 2015 i 2016.

Llargmetratges de 
les seccions oficials 

del Festival segons la 
llengua de la versió 

original o subtitulada. 
Anys 2015 i 2016.
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Els establiments més 
responsables en l’ús  
del català, al teu mòbil

Amb només un clic podrem conèixer i 
valorar l’ús de la llengua catalana que fan 
els establiments comercials d’arreu del 
domini lingüístic. Aquesta serà la funció de 
CatalApp, una nova aplicació mòbil creada 
per la Plataforma per la Llengua que busca 
millorar la presència de la llengua catalana 
als establiments comercials i de serveis. 

Està previst que l’aplicació tingui un 
funcionament senzill i intuïtiu. Quan un 
usuari vagi a un d’aquests locals, en 
podrà valorar l’ús que es fa del català en 
l’atenció oral, escrita i virtual. Així es podran 
classificar les millors pràctiques i, al mateix 
temps, les empreses coneixeran l’opinió 
dels usuaris, fet que els permetrà saber 
com són vistos a nivell lingüístic i estudiar 
vies de millora, si fos el cas.

Més d’un milió 
d’establiments

CatalApp geolocalitzarà 
més d’un milió 
d’establiments, 
concretament aquells que 
té indexats el cercador 
Google Maps. S’hi troben 
comerços, restaurants, 
hotels, perruqueries, 
despatxos i botigues de 
queviures. Les persones 
que vulguin valorar-ne i 
comentar-ne l’ús del català 
caldrà que es registrin com 
a usuaris de l’aplicació. 

CatalApp mostrarà una 
classificació dels millors 
i els pitjors establiments 
segons les valoracions que 
hauran obtingut dels seus 
clients. D’aquesta manera, 
com a consumidors, 
podrem freqüentar aquells 
comerços responsables 

amb l’ús de la nostra 
llengua i que ens ofereixen 
un bon servei i atenció. 
Per altra banda, l’entitat 
pretén que aquells 
establiments més mal 
valorats siguin conscients 
de la importància de fer un 
bon ús del català a la seva 
empresa per a millorar la 
seva imatge  i la relació 
amb els seus clients i, en 
conseqüència, millorar 
la seva classificació a 
CatalApp.

Posa-la al teu mòbil!

Les valoracions sobre els 
establiments que visiteu 
les podreu compartir 

a través de les xarxes 
socials. Aquesta és una 
bona manera de donar 
a conèixer aquesta eina 
entre els vostres contactes 
i aconseguir un bon 
nombre d’usuaris actius 
valorant i comentant la 
qualitat lingüística dels 
establiments del nostre 
territori. 

La nova aplicació de la 
Plataforma per la Llengua 
es podrà descarregar a 
partir del mes de gener als 
telèfons mòbils a través 
de la botiga Google Play 
i de l’APP Store cercant 
‘CatalApp’.

L’aplicació permet als consumidors 
valorar i comentar l’ús de la llengua  
en més d’un milió d’establiments

CatalApp vol sensibilitzar els 
establiments en l’ús del català

Sensibilització
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La creativitat  
d’en Tísner

Els fabricants  
de jocs i joguines... RONDINAR O ACTUAR?

Sempre tenim tendència a culpar el govern de tot 
el que no funciona, d’una manera genèrica. No cal 
dir que l’Administració té les seves responsabili-
tats, que sovint no acaba de fer aplicar la legislació 
com caldria esperar. Però, i nosaltres? Com a usua-
ris i consumidors, no tenim cap responsabilitat?

Quan eduquem els nostres fills, mirem el que els 
convé o només el que volen per a veure’ls feliços?

Tenim clar que cal incentivar-los en diferents  
aspectes per tal d’ampliar les seves capacitats. 
Han de dibuixar, han de córrer, han de parlar, han 
de jugar, s’han de moure, han de fanguejar, i un 
llarg etcètera, però tenim en compte en quina llen-
gua fan totes aquestes activitats? Potser la llengua 
no és important quan parlem del català? 

Quan comprem...

... els llapis perquè dibuixin...

... les vambes perquè corrin...

... els jocs i joguines amb què han de jugar....

... el fang perquè fanguegin...

... demanem que incorporin el català i comprem 
només els que estan en català i així ho fem saber 
al venedor?  (no costa pas tant...)

... o rondinem i ens queixem que ja està bé, que el 
govern no fa complir el Codi de Consum perquè el 
català sigui al lloc que li correspon, però comprem 
igualment el que ens ofereixen...?

Isabel Romano
Membre de l’Executiva de la 
Plataforma per la Llengua

Les principals empreses de joguines no respecten els drets lingüístics dels catalans. Entre les 10 
primeres empreses amb més pes, la presència del català és testimonial. Les 4 excepcions positives 
són els jocs Scrabble, Monopoly Barcelona, Monopoly Barça i Cluedo Barcelona.

Però petits i grans podem jugar i regalar joguines en català gràcies a empreses que respecten la 
llei, ja que, segons l’article 128-1 del Codi de Consum, les persones consumidores tenen el dret a 
rebre en català les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequat dels béns, i de 
manera especial les dades obligatòries.

Cultura, lleure i 
joventut 

La 3a edició del Concurs Tísner de Creació 
de Jocs de Català ja està en marxa.

El Concurs Tísner és una eina per als 
mestres perquè afavoreix la innovació i 
permet aplicar nous models pedagògics, 
d’ensenyament i d’aprenentatge, d’acord 
amb els canvis socials i tecnològics de la 
societat d’avui.

En les dues passades edicions, el 
Concurs Tísner ha contribuït a estimular 
la creativitat de l’alumnat fomentant 
situacions d’aprenentatge i de creació; 
ha fet que a l’aula es treballin projectes 
interdisciplinars que incorporen elements 
de diferents matèries; i, alhora, ha ajudat 
a integrar de manera eficaç elements 
de neuroaprenentatge i d’intel·ligències 
múltiples.

99 aules ja s’han inscrit al Concurs! 
Jugar en català és divertit! 
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Cultura, lleure i 
joventut 

La 13a Festa pel joc i el lleure en 
català, celebrada el 19 de novembre 
al Passeig Lluís Companys de 
Barcelona, va ser un clam per exigir 
a Playmobil que etiqueti els seus 
productes en català. Podeu signar 
aquesta petició a www.canvia.cat
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Drets lingüístics i  
diversitat, també a l’exterior

22

Internacionalització

Welcome to Catalonia:  
Informació al turisme

Aprofitant l’important 
pes que té el turisme al 
nostre país, hem cregut 
molt convenient explicar 
la realitat sociolingüística 
de la llengua catalana 
als estrangers que ens 
visiten. És per aquest 
motiu que al llarg de 
l’any hem desenvolupat 
materials dirigits a aquest 
sector: un tríptic amb 
informació bàsica sobre 
el català per al turisme i 
les bases per a tornar a 
donar a conèixer la realitat 
catalana als estudiants 
Erasmus. 

Internacional

La projecció en el pla internacional, i molt 
especialment cap a la Unió Europea, és 
una tasca vital de cara a visibilitzar la nostra 
llengua, a mostrar-ne l’alt nombre de parlants 
(10 milions), a evidenciar l’entramat legislatiu 
estatal que la discrimina i a lluitar pel seu 
reconeixement com a llengua oficial de les 
institucions europees. És per aquests motius 
que aquests darrers mesos –de fet, des 
de fa diversos anys– l’ONG del català està 
impulsant iniciatives en relació amb els afers 
internacionals.

Les discriminacions lingüístiques,  
al Parlament Europeu

El març de 2016 vam presentar a la Comissió 
de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes 
Interiors del Parlament Europeu 5 dels casos 
recollits a l’informe de la Plataforma per la 
Llengua sobre discriminacions lingüístiques 
que es varen produir en el període 2013-
2015. Allà, els eurodiputats van poder 
comprovar de primera mà que les situacions 
de discriminació lingüística patides pels 
catalanoparlants són freqüents i greus.

NPLD, xarxa europea per a la diversitat

Al setembre l’ONG del català s’incorpora a 
la Xarxa per a la Promoció de la Diversitat 
Lingüística a Europa (NPLD en les seves 
sigles en anglès). Aquesta xarxa aglutina 
governs autonòmics i regionals d’arreu 
d’Europa, així com entitats de la societat 
civil i institucions acadèmiques europees. 
En aquest marc, la Plataforma 
per la Llengua pot aportar-hi 
la seva experiència 
i visibilitzar-hi la 
llengua catalana. 

El Protocol de Donostia 2016

Al desembre es presenta a Donostia  
– englobat dins de la capitalitat cultural 
europea de la ciutat – el Protocol per a la 
Garantia dels Drets Lingüístics, una proposta 
de text legislatiu  
que desgrana quines serien les millors normes 
jurídiques que es podrien adoptar per part dels 
estats i de les organitzacions internacionals 
en defensa de 
les llengües 
minoritzades.  
La Plataforma per la 
Llengua és una de 
les entitats que hi participen.
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Daniel Roldán
Internacional 

Amfitrions de  
la diversitat europea

La IV Assemblea General de la European Language Equality Network (ELEN) va tenir lloc a 
Barcelona el 5 de novembre. A la capital catalana s’hi va aplegar una de les principals xarxes civils 
europees i l’ONG del català hi pren part per a projectar la imatge del català a l’àmbit europeu i 
aportar la seva experiència en la consecució dels objectius de la xarxa.

La vigília de l’Assemblea General que organitzava la Plataforma per la Llengua, el MHP Carles 
Puigdemont va oferir una benvinguda institucional a tots els assistents al Palau de la Generalitat i 
va poder conèixer de primera mà els integrants d’ELEN i els projectes que la xarxa té en marxa. 

Ja el dia de l’Assemblea General, que va tenir lloc a la Sala Berlín de les instal·lacions del Futbol 
Club Barcelona, es va celebrar una cerimònia inaugural amb la presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell, on hi havia eurodiputats de diferents colors polítics. Seguidament, els delegats de 
les organitzacions que hi participaven van exposar la situació actual de les seves respectives 
llengües i les mesures que estan prenent per millorar-la.  Finalment, es van acordar les principals 
actuacions a emprendre durant els propers dos anys.

Què és l’ELEN?

L’ELEN és una xarxa de treball 
sense ànim de lucre, nascuda 
el 2011, formada per entitats 
europees de promoció i protecció 
de llengües categoritzades com 
a “menys utilitzades” (concepte 
que comprèn tant les llengües 
regionals com les minoritzades) 
que treballen conjuntament per la 
igualtat d’aquestes llengües amb 
les més parlades.

Qui en forma part?

Les entitats que formen l’ELEN representen 
comunitats lingüístiques situades en diversos 
estats europeus. L’actual composició és d’un 
total de 49 entitats amb seu en 14 diferents 
estats d’Europa. La seu de l’ELEN està 
establerta a Karez, Bretanya (França), tot i que 
té representació permanent a Brussel·les.

Les xifres

Hi ha 50 milions d’europeus que parlen 
llengües regionals o minoritzades (un 
10% del total de la població). 

L’ELEN treballa actualment per un total 
de 44 llengües

Internacionalització

Nova Vicepresidència

A l’Assemblea de l’ELEN la Plataforma per la 
Llengua va assumir la vicepresidència de la 
xarxa europea. Així, la nova vicepresidenta 
és la doctorand en Comunicació a la UPF i a 
la Universitat de Frankfurt Rosa de les Neus 
Marco Palau (Tarragona, 1987). Màster en 
Estudis Transnacionals a la Universitat de 
Bremen, la membre 
de l’Executiva de 
l’ONG del català ha 
realitzat estades 
a la Sorbonne, 
a la Universitat 
d’Hamburg, a la de 
València i a la de 
Bologna.
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Internacionalització

AIXEQUEM EL DIT PEL CATALÀ!

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

Per commemorar el “Dia Europeu de les 
Llengües” es va celebrar a Brussel·les el seminari 
“Multilingualism and Language Diversity”, on van 
participar eurodiputats, acadèmics, experts de les 
institucions europees i el comissari europeu de 
Cultura, Tibor Navracsics.

Tots es van omplir la boca de dades, programes 
i subvencions de la Unió Europea per assolir 
aquests objectius, però van parlar tota l’estona de 
les llengües oficials europees.

Vaig aixecar el dit. “I les llengües regionals 
i minoritàries d’Europa?”, vaig preguntar. 
“No n’hem parlat perquè no hem tingut prou 
temps durant les respectives exposicions”, 
van respondre. Em sembla que no estan gaire 
acostumats que els ciutadans que parlem 
llengües no oficials aixequem el dit.

Com cada dia el portaveu de la Comissió Europea 
va fer la roda de premsa i com sempre, hi havia 
periodistes catalans. Aquell dia van aixecar el dit. 
“Què pensa la Comissió Europea de la situació 
del català, amb motiu del Dia Europeu de les 
Llengües?”. “Res a comentar”, va respondre. 
Ras i curt. 

Hem aixecat el dit. Pot semblar que no ha servit 
de res a curt termini. Per la dignitat de la nostra 
llengua, sí. Catalans que viviu a l’estranger, 
aixequeu el dit pel català! Perquè ningú no ho 
farà per nosaltres.

Fa tres anys la Plataforma per la Llengua va 
començar a crear diferents grups de tertúlies 
lingüístiques. Tot va començar arran d’una 
petició que es va rebre des de Poble Sec 
per dinamitzar un col·lectiu de pares i mares 
que deixaven els seus fills a l’escola Jacint 
Verdaguer. Aprofitant l’estona d’espera, podrien 
aprendre l’oralitat del català i posar-la en 
pràctica en un entorn amè i distès.  
Les tertúlies són com les parelles lingüístiques 
però en petit grup: un voluntari dinamitza 
persones d’origen molt divers en grups que 
poden ser homogenis o heterogenis segons el 
cas: la majoria de participants són del Pakistan, 
però també n’hi ha de molts altres indrets, com 
l’Índia, l’Equador, Bolívia, Portugal, Filipines, la 
Xina, etc. 

Aquest curs ja tenim 10 grups en funcionament 
i se n’hi aniran afegint encara més. 
L’experiència per part dels voluntaris és molt 
bona i, entre tertúlia i tertúlia, també es fan 
algunes sortides socioculturals amb tots els 
grups de participants.

L’experiència dels voluntaris és molt gratificant 
i la majoria repeteixen de curs en curs, ja sigui 
dinamitzant el mateix grup o bé un de nou.

Tertúlies lingüístiques, una 
forma divertida d’aprendre  
i de posar en pràctica el català!

Participació 
i voluntariat

Laura Camps
Participació i voluntariat
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Perfil
Isona Passola i Vidal 
(Barcelona, 1953) és 
productora, guionista i 
directora de cinema.  
Amb Massa d’Or 
Produccions, va produir Pa 
Negre (2010) i també ha estat 
directora dels documentals 
Cataluña-Espanya (2009) i 
L’endemà (2014). La seva 
tasca audiovisual li ha estat 
reconeguda amb el Premi 
d’Honor Lluís Carulla i la Creu 
de Sant Jordi. Actualment és 
presidenta de l’Acadèmia de 
Cinema Català.

“S’hauran d’estimular molt  
seriosament els rodatges a Catalunya en català”
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Entrevista

“El català té un mercat 
que pot projectar-se 
amb força al món”

El seu pare, Ermengol Passola i Badia, va ser 
un infatigable promotor cultural durant la 
segona meitat del segle XX. D’aquí prové la 
seva estima per la cultura catalana? 

Suposo que en part sí, però sóc una persona 
profundament de lletres, vaig estudiar història 
i vaig fer teatre i cinema. El meu pare em va 
ensenyar a fer, a actuar en allò que es creu. 
Amb la convicció que sempre dona resultat.

El nom d’Isona Passola està íntimament 
relacionat amb el món audiovisual.  
Tot i la vigència de la Llei del cinema, que 
va costar anys d’aconseguir, per què encara 
som lluny de disposar del 50% de pel·lícules 
en català al cinema?

Més que els doblatges de pel·lícules 
americanes per a adults, s’hauran d’estimular 
molt seriosament els rodatges a Catalunya  
en català.

Grans productores nord-americanes, 
empreses distribuïdores, exhibidors... 
Quina seria la clau per poder trobar amb 
normalitat una cartellera en català?

Que els nostres professionals deixessin de 
banda complexos ridículs i rodessin en català 
amb el suport de les institucions catalanes i de 
la televisió.

Tot i la situació de la llengua catalana en 
l’àmbit del cinema, hi ha un element clau 
que avui és decisiu. Sort en tenim de les 
produccions pròpies i de les coproduccions 
de TV3?

TV3 està sota mínims. I no s’arriba al 2% de 
producció en català quan en teatre, literatura i 
música estem al 50%. Les institucions haurien 
de veure què han fet malament i rectificar.

Podem ser optimistes amb les noves 
generacions de professionals que es formen 
a les escoles de cinema i audiovisuals de 
Catalunya?

Sí, molt. Hi ha molt talent.

Una de les pel·lícules que va trencar totes 
les previsions del cinema en català va ser, el 
2010, Pa negre. Vist en perspectiva, què va 
suposar?

Va suposar que en català es podia anar a tot el 
món i interessar  molta gent. Hem de maldar 
perquè això tingui continuïtat.

Productora, guionista 
i directora de cinema

Isona Passola

Entrevista feta per 
Francesc Marco Palau

FOTO: XAVIER BERTRAL-DIARI ARA.



Entrevista

Des del 2013 Passola dirigeix l’Acadèmia 
de Cinema Català. L’Acadèmia és una 
estructura d’estat creada abans que 
l’expressió fos popularitzada?

És una acadèmia de cinema com la que tenen 
gairebé tots els països. El que passa és que, a 
l’Acadèmia europea, és l’única que en forma 
part sense tenir estat.

Sovint treballes amb cineastes mallorquins i 
has fet presentacions de les teves pel·lícules 
a València. Com veus el conjunt de l’àmbit 
lingüístic?

El català té un mercat potencial d’11.000.000. 
A mi m’ha respost sempre perquè amb les 
meves produccions els habitants dels Països 
Catalans s’hi han sentit concernits. És un 
mercat cultural que cal considerar autosuficient 
i que pot projectar-se amb força al món.

Quin paper ha de tenir la llengua catalana 
l’endemà de la independència?

Ser la llengua normal d’un país normal, la 
llengua d’identificació i de comunicació pròpia 
que respecta les altres que es parlen al seu 
territori i que hi conviu.

“L’Acadèmia de Cinema Català és una  
acadèmia com la que tenen gairebé tots els països”
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Carles Mundó @CarlesMundo 8 sept. 
Ens hem reunit amb la Plataforma per la Llengua. 
L’ús del català a la Justícia és escàs, però 
seguirem treballant!

PlataformaxLlengua @llenguacat 11 sept. 
L’executiva de @llenguacat, #apunt

Fundació puntCAT @puntcat 19 ago. 
Plataforma per la Llengua denuncia que 
90% dels productes que es comercialitzen a 
Catalunya no compleixen la llei

Meritxell Borràs @txellborras 26 sept . 
#DiaEuropeudeLesLlengües El català continua 
sense ser oficial a Europa. Per això també volem 
un Estat @llenguacat

El Mercat Social @ElMercatSocial 1 juny 

Ajuda a promoure el #català decorant la teva llar 
amb una litografia #tàpies @llenguacat

Miquel Strubell T 87 @mstrubell 24 ago. 
“A Espanya s’ha institucionalitzat la discriminació 
al català” @neusmestres, directora de 
Plataforma per la Llengua

Txe Arana @txearana 29 ago. 
Compromesos amb la llengua! Donem la nostra 
veu pel català! #10000veus

.CAT @PuntCatTV3 12 maig 
Escuder: “Ens hem de marcar un objectiu llarg i 
al final la llengua de cohesió ha de ser el català”. 
#FuturCatalàTV3 

Moviment Franjolí @movfranjoli 31 maig 
La @llenguacat per la plena reciprocitat dels 
canals en català arreu del territori. Signeu!

Marinva @Marinvizate 8 maig 
#ConcursTísner #JocsenCatalà I el primer 
premi d’aquesta segona edició... Escola 
Projecte! Fugida de Mart 
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?
4a edició 

2a edició 
Escola 
Valenciana

3a edició
Bonpreu-Esclat

1a edició
Assemblea de 
Docents de les 
Illes Balears

Les edicions 
anteriors
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Premi al  
reconeixement  
i la trajectòria

Entitat

Francesc Marco Palau 
Secretari del Jurat del 
Premi Martí Gasull i Roig

Les tres edicions anteriors han consolidat el Premi Martí Gasull  
i Roig com una cita ineludible en el calendari cultural de l’any. 

En aquesta quarta edició, a més del premi Martí Gasull i Roig 
de votació popular a través de la pàgina web, la Plataforma 
per la Llengua estableix un premi especial del Jurat en què els 
especialistes podran homenatjar directament la trajectòria d’una 
personalitat que ha treballat a favor del català.

Al jurat d’enguany, presidit per Òscar Escuder, president també 
de l’ONG del català, hi continuen participant la presidenta 
del Parlament Carme Forcadell, l’escriptor Jaume Cabré, la 
productora Isona Passola, l’editora Rosa Serrano i el filòleg i 
historiador Jordi Manent. A més, s’hi afegeixen els periodistes 
Xevi Xirgo, director d’El Punt - Avui, i Joan Maria Pou, de les 
retransmissions del Barça a RAC1.

ELS TEUS PREMIS, MARTÍ

Sabeu que ja tenim aquí els IV Premis Martí 
Gasull i Roig. També sabeu que durant 
l’any des de la Plataforma per la Llengua 
reivindiquem l’arrelament lingüístic i el 
català com a llengua comuna entre totes 
les llengües que es parlen a casa nostra, 
cosa que visualitzem sempre amb un acte 
participatiu pels volts de Sant Jordi. Com a 
entitat, també reivindiquem el dret a poder 
jugar en la nostra llengua amb la Fira del Joc 
i el Lleure, treballem constantment en els 
drets lingüístics, en la millora del català al 
món socioeconòmic, i un llarg etcètera.  

Així, amb els Premis Martí Gasull i Roig 
reivindiquem tots aquests àmbits i molts 
més, com ho feia en Martí: cada detall 
concret i tot alhora! Amb els guardons 
posem èmfasi en  l’etiquetatge, en 
l’ensenyament i en l’arrelament, i 
homenatgem grans persones que han 
treballat incansablement per la llengua. 
Tot això, al mateix temps que recordem 
emocionats en Martí, el fundador i l’ànima 
de l’ONG del català. Ho volem tot!

Òscar Escuder
President de la  
Plataforma per la Llengua
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La Plataforma per la Llengua 
estrena nova seu nacional. 
Fins ara les oficines 
centrals de l’ONG del català 
estaven dividides en dues 
localitzacions diferenciades 
a la ciutat de Barcelona, a 
la Via Laietana i al carrer 
Diputació. Els primers anys de 
l’entitat també s’havien situat 
a la plaça del Nord, on havia 
nascut, al carrer Providència, 
en reunions al carrer Mallorca 
i en uns despatxos del carrer 
Rocafort. Avui, la nova seu 
del carrer Sant Honorat, 7, 
principal 1a, ofereix l’espai 
idoni per una entitat que creix 
i que ja disposa de més de 
13.000 socis. 

El membre de l’Executiva de l’ONG del català Antoni Royo i Pérez (Castelló de la 
Plana, 1954) ha estat guardonat per la Fundació Huguet com a Valencià de l’Any 
2016. Activista cultural, ideòleg i mestre de país, des de la Plataforma per la 
Llengua volem afegir-nos al reconeixement de la seva àmplia trajectòria a favor 
del valencià, el català de tots.

Una nova seu

Toni Royo, valencià de l’any

Entitat

Els discursos  
i els manifestos  
del català 

El lingüista i corrector 
Rudolf Ortega ha publicat 
el nou llibre En defensa 
de la llengua. Discursos, 
manifestos i textos decisius 
en la història del català, 
publicat per Angle Editorial 
(2016) i amb pròleg de 
Maria Teresa Cabré. 
El llibre proposa una reflexió de la llengua des d’un 
punt de vista històric, en els tres darrers segles, 
a través de discursos i manifestos emblemàtics. 
S’inicia als segles XVIII i XIX i es prossegueix fins 
a l’actualitat; s’hi inclouen textos, entre d’altres, 
de la situació de diglòssia, de Baldiri Rexach, 
de la Renaixença, del catalanisme polític, de 
la codificació de la llengua, de Pompeu Fabra 
i de Joan Maragall, de l’antifranquisme, de la 
normalització lingüística i de Joan Solà. Ortega ha 
dut a terme la tria dels discursos i manifestos a 
favor de l’ús i de la normalització del català a partir 
d’aquells considerats com a representatius, ja sigui 
per la seva repercussió, simbolisme o nivell de 
reivindicació. Formalment, cada text va precedit 
d’una explicació del context històric per facilitar 
la comprensió del contingut i per emmarcar la 
rellevància del discurs o manifest.

La llengua catalana 
i la Guerra dels 
Segadors

Llengua i política a la 
Catalunya del segle XVII. 
Alexandre Ros i Gomar 
(1604-1656) és un llibre 
d’Antoni Simon Tarrés, 
catedràtic d’història 
moderna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

i membre de l’Institut d’Estudis Catalans. L’obra 
està publicada per l’editorial Afers (2016). El 
volum se situa al segle XVII, emfatitzant l’etapa al 
voltant del 1640 durant la Guerra dels Segadors, 
per exposar els enllaços entre la llengua catalana 
i la política. En els primers capítols, es posen de 
relleu els instruments i les polítiques que van tenir 
impacte en la llengua, el debat que van suscitar i 
les repercussions que tingueren. Així, s’examinen 
els vincles triangulars entre les decisions del 
poder, l’estat de la llengua i el territori. La segona 
part de l’obra focalitza en la figura d’Alexandre 
Ros i Gomar, que va tenir un rol rellevant en 
l’anomenada “Batalla de les llengües” i durant la 
“Guerra de papers”, és a dir, la batalla ideològica 
al voltant de 1640. A partir de la figura de Ros 
i Gomar s’exemplifiquen aquestes connexions 
poder-llengua-nació durant el segle XVII a 
Catalunya i en la monarquia espanyola.

Rosa de les Neus Marco Palau
Filòloga, comunicòloga i membre de  
l’Executiva de la Plataforma per la Llengua

Recomanacions
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Participem al programa 
de TV3 “Cosins germans”

L’ALGUER

Jocs en català 
amb la Creu Roja

SABADELL
Aprenem amb el Superdictat 
de la Festa de Tardor

SANT CUGAT

Col·laborem amb el festival 
de curtmetratges Fes Oh! Curt

NULES

Exigim els drets lingüístics de 
la ciutadania

DÈNIA

Reivindiquem el català tot 
cremant amb els diables 
al Correfoc per la Llengua.

ARENYS

Organitzem parelles 
lingüístiques per afavorir 
la cohesió social

CANET

Nou nucli local de la 
Plataforma per la Llengua

CALELLA
Amb el català, fem 
pinya!, amb exemples 
d’arrelament

TERRASSA

Commemorem el Dia 
Europeu de les Llengües

PALMA

Organitzem un 
Què me’n dius sobre 
les polítiques per fomentar 
la música i el teatre en català

MANRESA

Distribuïm les Agendes de 
la Terra

LA FRANJA 

60 joves participen a la primera 
edició de la Foto per la Llengua

ESPARREGUERA 
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Agendes escolars  
per a la Franja

38

Guillem Fuster
Escola i món universitari

L’inici d’aquest curs escolar fou especial a 
la Franja. 3.500 alumnes franjolins van rebre 
les agendes escolars en català editades per 
Agendes de la Terra. Va ser a iniciativa de la 
Plataforma per la Llengua i amb la col·laboració 
del Casal Jaume I, del Moviment Franjolí per la 
Llengua i de l’Associació Clarió del Matarranya, 
i amb el suport de la Diputació de Lleida. 

Les agendes han proposat tot un seguit de 
continguts basats en diferents iniciatives 
socials, a més de posar en relleu diferents 
dates de l’àmbit lingüístic català i afavorir la 
inclusió de dades referencials de la Franja, 
com els mapes comarcals, referències a autors 
franjolins o la toponímia pròpia i correcta. 

Ens vàrem proposar l’edició de les agendes 
amb l’objectiu de facilitar noves eines 
de normalització de la llengua pròpia a 
les comarques de la Franja. Tot i això, la 
incomprensió per part del Govern d’Aragó, amb 
el veto d’aquest passat estiu a la distribució de 
les agendes pels centres escolars, fou tota una 
sorpresa, sobretot després de saber-ho pels 
mitjans de comunicació. 

Des de la Plataforma vam intentar reunir-nos 
amb els responsables educatius aragonesos 
per explicar el projecte i no en vam obtenir cap 
resposta. Tot i això, les entitats impulsores i 
la comunitat educativa implicada vam decidir 
de vetllar per la distribució de les agendes, 

Territori

entenent que es tractava d’una eina vàlida 
i respectuosa amb la realitat cultural i 
lingüística de les comarques de la Franja. 

Com a organitzadors de la campanya, 
sempre estarem agraïts al col·lectiu 
docent i a la resta de la comunitat 
educativa per llur complicitat, així 
com agraïm la tasca de les persones 
individuals de les entitats de la Franja 
que van vetllar per la distribució de les 
agendes. 

Treballar perquè el català, com a llengua 
pròpia de les comarques de la Franja, sigui 
un patrimoni a conservar per part dels pares, 
les mares, les escoles i l’Administració és i serà 

sempre el nostre objectiu, amb una especial 
atenció en la dignificació del català en l’àmbit 
educatiu de la Franja.
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L’exemple alguerès 

Territori

La territorial de l’Alguer de la Plataforma per la Llengua naix a través d’una col·laboració puntual 
amb l’ONG per part de diverses persones motivades per la llengua catalana. Uns anys enrere, i fruit 
d’aquest contacte, l’entitat produeix 20.000 adhesius en alguerès, oferts al Centre Excursionista de 
l’Alguer, i un grup de socis d’aqueixa entitat decideix d’implicar-se amb l’organització per impulsar 
noves accions que ajudin a revitalitzar la llengua catalana. Després d’anys del primer contacte, com 
a condició natural, s’arriba al 2013 a l’obertura i registració oficial del nucli territorial.

Les activitats que els voluntaris cerquen de portar envant són finalitzades a portar la llengua en 
tants àmbits on s’impliquen diverses generacions. Fonamental és mantendre i reforçar el lligam 
amb el territori i amb les altres entitats que ja hi treballen, però en italià. Lo material i la música 
porten la llengua a l’atenció dels algueresos, a voltes de manera lúdica.

Irene Coghene
Plataforma per la Llengua Alguer

 Les Estrenes

Lo 6 de gener se celebren Les Estrenes,  
en ocasió de la Festa dels Reis d’Orient.  
Los més petits tenen una taronja, amb  
talls per acollir els menuts, donats dels  
més grans. La territorial regala un quintar  
de taronges i anima amb cançons de Nadal.

 Documental dedicat a L’últim seller

Al documental, lo Sr. Budruni, nat al 1929, 
conta la sua professió, essencial en el sècul 
passat, quan encara s’anava i se treballava 
a cavall en les campanyes, que enguiriaven 
l’Alguer Vella, on hi havia (i encara hi ha) lo 
sou laboratori.

L’ALGUER, AVUI. 
I DEMÀ?

La ciutat de l’Alguer viu un canvi a cau-
sa del turisme i de les franquícies  que 
substitueixen les botigues històriques. 
Passejant a la part antiga, s’entenen 
sempre més llengües, però la que 
resisti, no obstant la mancança d’una 
posició clara i decisa del poder local, és 
l’alguerès.

Joves –i sobretot joves d’un temps–, 
amb normalitat, la parlen i quan ento-
pen un català demanen: “I com se diu 
això?” És l’esport nacional! Descobrir 
que una persona que viu lluny de casa 
nostra diu les mateixes paraules ompli 
d’orgull i d’una gran curiositat. Fent la 
cua als oficis públics per reclamar errors 
als pagaments, la llengua comuna és 
sempre l’alguerès. Com que no se 
parla? Se parla! No s’escriu; això és un 
altro fet.

Aqueix entusiasme és lo que se tracta 
d’estimular i de canalitzar en modo que 
la normalitat dels algueresos continuï 
amb les noves generacions i amb més 
dignitat. La dignitat que pot donar el 
català a les escoles amb un estudi 
sistemàtic: les bases hi són, se tracta 
d’aprofitar-les.

Irene Coghene
Membre de l’Executiva de  
la Plataforma per la Llengua

 Vèndita de les malletes

Amb la vèndita de les malletes a les botigues 
alguereses s’arriba a dos objectius: la llengua 
és ben visible amb la llista de verbs; se fa 
conèixer l’associació.

 Festa de Les Maries a l’Esperança

Important la col·laboració amb la festa de 
Les Maries (8 de setembre) a l’iglésia de 
l’Esperança. La llengua és sempre més  
protagonista amb la música.
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El blog de l’ARA 
El català suma

AIXÒ NO ÉS COSA NOSTRA!

Mireia Plana. Vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua
Extracte de l’article publicat el 6 d’octubre de 2016 al blog d’opinió de l’ONG del català al diari Ara.

Fa unes setmanes va sortir publicada una notícia 
que explicava que, finalment, la prova per accedir 
a l’advocacia de l’Estat ja es podrà fer en català. 
Llegint el titular, podia semblar una bona notícia. 
Però si entrem a analitzar-la, ens comença a 
grinyolar per tot arreu.

D’entrada, les despeses de traducció de la prova 
les ha de pagar íntegrament la Generalitat de 
Catalunya. És a dir, que només ens “permeten” 
que fem una traducció, però el Ministeri de 
Justícia no es fa responsable de res. Aquesta 
prova de l’advocacia va ser impugnada el 2014 
perquè només es feia a Madrid i en castellà Es va 
demanar aleshores que la prova es fes de manera 
descentralitzada i, que en el cas de Catalunya, es 
pogués fer en català i inclogués preguntes sobre 
el dret civil català. Davant de les queixes dels 
col·legis d’advocats, es van avenir a constituir sis 
comissions avaluadores descentralitzades, una 
de les quals a Barcelona. Però la prova se seguia 
fent en castellà. Finalment, davant les pressions 
continuades la prova es podrà fer en català. Però 
la pagarem nosaltres.

Si a aquesta circumstància li sumem altres fets, 
encara es veu tot plegat més clar:

 - Les versions catalanes del BOE són 
incompletes i arriben tard. El Ministeri de Justícia 
només n’assumeix el 50 % del cost. 

 - El 75 % dels advocats catalans asseguren 
que fan servir el català a l’àmbit judicial, tot i que 
la majoria són “convidats” a canviar de llengua.

 - A les universitats catalanes, el 76,5 % de les 
classes es fan en català, però no hi ha garanties 
que totes les assignatures tinguin una opció en 
català.

Amb tot això es fa palès, una vegada més, que 
l’Estat espanyol no té cap consideració per les 
llengües diferents del castellà que es parlen en el 
seu territori, perquè no les té com a pròpies. Per 
a l’Estat, les llengües són un element folclòric i 
prou, i no té ni interès ni intenció de reconèixer-les 
com a patrimoni cultural propi i, per tant, dignes 
de ser emprades en tots els àmbits i de ser 
protegides i fomentades a l’ensenyament.

Per això la Plataforma per la Llengua considera 
que l’única manera que el català tingui el 
reconeixement que es mereix és aconseguint un 
Estat propi que vetlli pel seu manteniment i que 
serveixi de pal de paller de tots els territoris de 
parla catalana. Perquè per a l’Estat espanyol, el 
català no és cosa seva.

UNA NOVA APP PEL CATALÀ

TripAdvisor ha estat, per segon any consecutiu, 
l’empresa que ha generat més queixes cap a la 
nostra entitat. A l’informe de queixes del 2015 
vam comptabilitzar un creixement respecte del 
2014. Els usuaris, cada cop més sensibilitzats, es 
mostren més disposats a queixar-se per aquestes 
situacions en què se censura la seva opinió en 
els comentaris.

En el cas d’aquesta empresa dedicada a la 
recomanació i crítica de punts gastronòmics, ens 
trobem davant una situació greu que requereix 
una reivindicació clara i contundent . Voler 
incorporar un comentari i rebre una resposta 
automàtica dient que no pots fer-ho en català és 
una situació absolutament desconcertant i que 
genera indignació en molts usuaris. 

Quan un usuari decideix escriure una crítica 
en aquest portal i ho fa, de forma espontània i 
natural, en llengua catalana, Tripadvisor no la hi 
publica. I, a més, li deixa clar que no ho fa perquè 
està escrita en llengua catalana i li aclareix que 
actualment disposa de 28 llengües, algunes 
inclús amb menys parlants que la nostra.

L’empresa, que disposa de filial a Barcelona, 
al·lega que és per raons de mercat que no pot 
(que podem interpretar com un “no vol”) oferir 

el servei en la nostra llengua. Ho considero un 
greuge, especialment tenint en compte que 
sí que l’ofereix en llengües que tenen menys 
parlants. A portals com Change.org ja s’han 
recollit més de 45.000 signatures adreçant la 
petició a la companyia.

A les portes de les vacances som conscients 
que molts usuaris voldran recomanar en la seva 
llengua aquells bars i restaurants que trepitgin 
durant les vacances. Cal tenir en compte, a més, 
que Catalunya és un país referent en l’àmbit 
gastronòmic, de manera que comentar la nostra 
cuina en català hauria de ser un fet normal. Des 
de la Plataforma per la Llengua us encoratgem a 
continuar, durant tot l’any, adreçant les vostres 
crítiques en català a Tripadvisor. I animem 
l’empresa a fer un replantejament i que admeti el 
català al més aviat possible. Estem disposats a 
ajudar-los en el que puguin necessitar. Una altra 
forma de reivindicar aquest canvi és que també 
publiquem les valoracions a portals com Booking 
i Google. Ells no ens discriminen per recomanar 
en català.

Mentrestant, des de la Plataforma per la 
Llengua engeguem una App per poder valorar 
l’ús lingüístic dels establiments. Ja us heu 
descarregat la nova App del català?

Neus Mestres. Directora de la Plataforma per la Llengua 
Extracte actualitzat de l’article publicat el 29 de juliol de 2016 al blog d’opinió de l’ONG del català al diari Ara.



SOLUCIONS

De fe e descreença.
D’esperança e de desesperança.
De caritat e crueltat.
De justícia e d’injúria.

De saviesa e de follia.
De poder e frevoltat.
De temprança e gola.
De llarguesa e d’avarícia.
De castedat e de luxúria.
De diligència e d’accídia.

D’humiltat e d’ergull.
De continència e d’enveja.
De paciència e d’ira.
De benauirança e malauirança.
De lleialtat e de deslleialtat.
D’ensenyament e de vilania.

De veritat e falsetat.
De mèrit e de colpa.
D’obediència e desobediència.
D’ordinació e desordinació.
De riquesa e de pobresa.
De llibertat e servitud.

De semblança e de dessemblança.
De lausor e de blasme.
De perfecció e d’imperfecció.
De noblesa e de vilesa.

Jocs de llengua

Trobeu 26 noms de virtuts que anomenen un nombre igual de capítols del llibre “De l’home” del Llibre 
de Meravelles.Els noms poden estar escrits en qualsevol de les 8 direccions (horitzontal, vertical i 
diagonal). Per a facilitar la tasca, precisem el nom de cada pecat que completa els noms dels capítols:

A Ç N A R I U A N E B L A C D
I I G S L L E I A L T A T T I
C A C V T A T I L I M U H A L
N O S N P A S E I V A S R D I
E I O E E A T R M R S O E E G
N C R A L I S R I P A R D T E
I C D Ç I B D E E Q R P O S N
T E I N V C O E U B U A P A C
N F N A E A I N B G I E N C I
O R A L R R S T E O R L S Ç A
C E C B I I A P S A C A L A A
T P I M T T T A N U S T L L C
J R O E A A A Ç A F J I P L A
A F N S T T A I C N E I C A P
E N S E N Y A M E N T I R E M
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De ... e descreença.

D’... e de 

desesperança.

De ... e crueltat.

De ... e d’injúria.

De ... e de follia.

De ... e frevoltat.

De ... e gola.

De ... e d’avarícia.

De ... e de luxúria.

De ... e d’accídia.

D’... e d’ergull.

De ... e d’enveja.

De ... e d’ira.

De ... e malauirança.

De ... e de deslleialtat.

D’... e de vilania.

De ... e falsetat.

De ... e de colpa.

D’... e desobediència.

D’... e desordinació.

De ... e de pobresa.

De ... e servitud.

De ... e de 

dessemblança.

De ... e de blasme.

De ... e d’imperfecció.

De ... e de vilesa.

Octavian Mocanu

Si ets 
soci de 

la Plataforma per la 
Llengua, fes-te client de 

PARLEM! 

Els socis de l’ONG del català 
gaudiran d’un descompte 
del 10% en la seva factura de 
telèfon amb PARLEM durant 
un any. Aquesta promoció és 
vàlida tant pels socis que ja són 
clients de l’operadora mòbil, 
com per aquells que se’n facin 
a partir d’ara. 

A més, per cada nova alta, 
PARLEM farà una aportació 
trimestral de 15 € en nom del 
soci a la nostra entitat.

-10% 
de descompte
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reduïts 
preus

Aprofita els 
descomptes 

d’entre el 10 i el 
25% en la compra 
d’entrades de les obres 
programades al teatre 
Poliorama presentant 
el carnet de soci. Clicant 
al logotip del teatre a 
l’apartat “Avantatges i 
promocions” del nostre 
web podràs accedir 
al llistat d’obres amb 
descompte.

Gaudeix d’un any de 
cinema als Cinemes 
Girona per només 52 €*. 
Aprofita la promoció exclu-
siva que fan els Cinemes 
Girona per als socis de la 
Plataforma per la Llengua 
i, entre el 2 i el 31 de 
gener de 2017, adquireix 
l’abonament especial 
que, per només 52 €, et 
permetrà gaudir de totes 
les pel·lícules en cartellera 
durant les 52 setmanes de 
l’any (Cinemes Girona - Ca-
rrer Girona, 175, Barcelona 
- 931 18 45 31).

*A més, els Cinemes Girona 
destinaran 5 d’aquests 52 € a 
finançar campanyes de l’ONG del 
català per promoure el cinema en 
la nostra llengua.

1 any  
x 52€

Descompte 2x1 i preus 
reduïts en les entrades 
de cinema de dilluns a 
diumenge i en les entra-
des per a les projeccions 
d’òperes i ballets.

2x1
entrades

Preu amb descompte 
en les visites guiades, 
paquets promocionals i 
activitats i museus.

reduïts 
preus

Aconsegueix un nou soci de la Plataforma per la Llengua* i 
et regalem una capsa Fent País, perquè puguis escollir entre un 
ampli ventall d’experiències i gaudir-les sol o acompanyat. Estades 
a cases rurals, restaurants km 0, visites a cellers, benestar, natura, 
activitats culturals, aventura i molt més. Gaudeix de les millors 
experiències!
* Promoció vàlida per a altes de nous socis amb quota anual mínima de 60€

GRATIS

Participa en el sorteig 
trimestral d’entrades 
dobles als Cinemes 
Texas de Barcelona, 
l’únic cinema amb 
programació íntegrament 
en català.*

* Excepte en el cas de les 
pel·lícules originàries en llengua 
espanyola.

Descomptes 
en compres 
per Internet

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

reduïts 
preus

Preu reduït en la quota 
d’alta de soci al Club 
Català de Cultura TR3SC.
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Com a soci de la Plataforma per la Llengua 
pots gaudir de tots aquests avantatges.

Descompte en el preu de 
l’entrada dels concerts del 
CAT (música tradicional 
catalana i grups i solistes 
d’altres tradicions 
musicals).

reduïts 
preus

reduïts 
preus

Sorteig mensual de 
degustacions i preu 
amb descompte en 
la consumició de 
productes i en la reserva 
de degustacions en el 
mateix local. 

Preu amb descompte a 
les rutes literàries per 
resseguir la petjada del 
poeta i descobrir els 
secrets amagats de la 
seva obra.

reduïts 
preus

Descompte en les 
compres per Internet de 
vins, cava, cerveses i licors 
de la terra (productes de 
km 0, sense intermediaris 
i a preu del celler)

Descomptes 
Online

Gaudeix d’un descompte 
del 10% en la compra 
per Internet dels 
productes de Fent País a 
www.fentpais.cat

-10% 
de descompte

Entrada a preu reduït a 
les exposicions pròpies 
del Centre de Cultura 
Contemporània de 
Barcelona.

reduïts 
preus



L’app dels millors 
establiments en català

El 2017 disponible a:
www.plataforma-llengua.cat/catalapp/


