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Editorial
Per contrarestar l'ofensiva
contra el català, més feina,
més suports i més valentia
Arribem a l'equador de l'any i podem fer un primer
balanç de la feina que hem realitzat i de la situació
de la llengua catalana. Començàvem el 2012 amb
incerteses, que en bona mesura s'han anat
transformant en certeses negatives per a la llengua
catalana. S'ha mantingut i reforçat l'ofensiva judicial
en l'àmbit de l'educació amb noves sentències que
tenen per objectiu la politització del nostre model
educatiu. En els darrers mesos l'ofensiva en contra
de l'ús i presència de la llengua catalana s'ha estès
a les Illes Balears i a la Franja de Ponent. Al País
Valencià s'agreuja una ja de per si difícil situació amb
una proposta de decret sobre plurilingüisme. Aquesta
simultaneïtat no és només efecte de l'ombra
allargada de la sentència del Tribunal Constitucional
contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. És un
reflex simptomàtic d'una actitud de manca de
respecte cap a la llengua catalana i d'hostilitat cap a
qualsevol pas que es vulgui realitzar per situar-la en
un pla d'igualtat i amb un reconeixement oficial a
tots els efectes en tot l'àmbit lingüístic.
Davant d'aquesta situació la resposta de la
Plataforma per la Llengua és mantenir la feina que
fem i iniciar nous projectes. No podem quedar-nos
aturats ni bloquejats. Un exemple d'això és
l'elaboració de l'InformeCAT, que vam presentar el
passat mes de febrer. Aquest informe té la voluntat
de mostrar cada any un recull de dades sobre la
llengua catalana. No és una tria exhaustiva, però sí
significativa d'aquells àmbits que tenen una
influència més gran per a la llengua. L'objectiu és
posar sobre la taula un document de referència
que ens permeti disposar d'un termòmetre sobre

l'estat de la llengua catalana. Les dades recollides
mostren que el català és una llengua mitjana
d'Europa i no pas una llengua minoritària. Té una
presència molt notable en diferents àmbits, i fins i
tot en alguns casos molt per sobre del que li
correspondria pel pes demogràfic si ho comparem
amb altres llengües. Però les dades també
evidencien que hi ha una situació anòmala de
manca de marc jurídic propi i de reconeixement
oficial. No hi ha cap altra llengua comparable que
es trobi en la situació de la llengua catalana.
En aquest número de La Corbella també us
informem de diferents campanyes que estem
duent a terme. D'entre totes les que estem fent,
que són moltes, és important destacar que un any
més, en motiu de la diada de Sant Jordi i
conjuntament amb 23 associacions de persones
nouvingudes, vam organitzar el primer Muralmob
per la llengua. És una iniciativa innovadora que
permet destacar el paper del català com a element
d'inclusió de les persones nouvingudes i com a
eina que contribueix a la cohesió social.
En moments difícils com els que estem vivint la
tasca de la Plataforma per la Llengua és més
important que mai. En la mesura que siguem més
forts, comptem amb més recolzament i base social
per fer les nostres activitats, podrem contribuir de
manera efectiva a mantenir l'envestida contra la
llengua i treballar per capgirar l'anomalia que pateix
la llengua catalana. La nostra feina i el vostre suport
i implicació és clau per poder superar aquesta
situació adversa.
03
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>en portada

La Plataforma per la Llengua
radiografiarà cada any
la salut de la llengua
amb l'InformeCAT
La Plataforma per la Llengua va llançar el passat mes
de febrer l'InformeCAT, una nova eina amb la qual a
partir d'ara radiografiarà cada any l'estat de la llengua
catalana. Ho farà a través d'un recull de 50 dades
dels àmbits que tenen una influència més gran per al
català amb l'objectiu de posar damunt la taula un
document de referència que s'actualitzi anualment i
que es converteixi en un termòmetre sobre l'estat i
l'evolució de la llengua.
Amb l'InformeCAT 2012 a la mà, el català té bona
salut: 10 milions de persones el parlen i el 91% de la
població del domini lingüístic l'entén. A més, la
projecció internacional és considerable: el català es
troba entre les 100 llengües més parlades del món i
és la 14a més parlada de la Unió Europea. En sectors
com les noves tecnologies, té una puixança
espectacular: per exemple, és la 8a llengua més
activa a la xarxa i dels 10 webs més visitats del món,
6 ja tenen versió en català.
Més dades positives: 3 milions i mig de
teleespectadors miren televisió en català regularment,
i els lectors de diaris en català freguen el milió de
persones. A més, el català és la 22a llengua més
traduïda de les 7.000 que existeixen al món. En
l'àmbit empresarial, el 90% dels vins i caves amb
denominació d'origen, més de 4.000 productes de
marca blanca i totes les aigües catalanes de gran
consum ja són en català. I és que el català es troba
en la 27a posició mundial pel que fa a la importància
econòmica, segons l'Índex Steinke.

Bernat Gasull
Àrea d’Empresa i consum

Tanmateix, no només recollim avenços positius.
L'actual context polític, sobretot després de la
sentència sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,
evidencia dificultats en el procés de normalització
lingüística. Per exemple: només el 3% de les
sessions de cinema a Catalunya són en català, encara
que el 24% dels espectadors catalans prefereix veure
pel·lícules doblades i subtitulades en llengua catalana.
O només un 6% de les joguines que es venen a
Catalunya inclouen el català. A més, dels 30
productes més venuts a l'Estat, només 1 es
distribueix a casa nostra etiquetat en català, malgrat
que una llei, el Codi de consum, hi obliga.
L'informe vol trencar tòpics al voltant de l'ús social
de la llengua: per exemple, s'hi explica que als
territoris de parla catalana ja es parlen 271 llengües,
una xifra que trenca el mite del bilingüisme i la
dicotomia català-castellà. O, en l'àmbit legal, una
altra dada trenca el discurs expressat des d'alguns
sectors sobre la suposada imposició el català: ben
al contrari, actualment més de 500 lleis reforcen la
desigualtat existent entre el català i el castellà a
Catalunya i obliguen a utilitzar el castellà en
nombrosos sectors i espais. El català, doncs, és una
llengua mitjana d'Europa, i no pas una llengua
minoritària. Si la comparem amb altres llengües, és
una llengua dinàmica i en expansió, i té una
presència molt notable en diferents àmbits, en
alguns casos molt per sobre del que li correspondria
segons el seu pes demogràfic.
Podeu descarregar-vos l'InformeCAT 2012 a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/93
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L'ONG del català
La Plataforma per la Llengua ha aprofitat la
presentació de l'InformeCAT per llançar una nova
i sorprenent campanya publicitària, que ha comptat
amb la col·laboració de l'Agència Alícia, sota el
lema "L'ONG del català". La campanya té com a
objectiu remarcar que l'entitat és, efectivament,
una organització no governamental, amb ambició
i de referència en l'àmbit de la llengua. I que, com
a ONG, necessitem disposar de recursos
econòmics propis per assolir els nostres objectius,
que hem d'obtenir bàsicament dels nostres socis.
Hi ha moltes ONG que fan feina en àmbits tan
variats com el dels drets humans, la salut o la

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Francesc Reverté
Plataforma per la Llengua

cooperació internacional. Però la nostra llengua
comuna, el català, també és una causa justa i
mereix els nostres esforços. Per això també
necessita una ONG. La idea creativa de la nova
campanya és que la nostra entitat s'inspira en la
publicitat d'altres ONG, ja que no tenim recursos
suficients per crear la nostra pròpia publicitat.
L'espot viral de la campanya va obtenir més de
2.000 visualitzacions al nostre canal de Youtube.
Encara no l'has vist? Et sorprendrà!

Pots veure'l a:
www.youtube.com/PlataformaxLlengua.
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Empresa i consum
L'empresa diu “sí”
al català en un acte
al Cercle d'Economia
La Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle
van reunir el 15 de maig passat més de 150
persones al Cercle d'Economia en un acte a favor
del català a l'empresa i en el marc de la presentació
de la guia A l'empresa, en català. L'acte va comptar
amb els parlaments de representants de
l'administració -entre ells l'Hble. Sr. Francesc Xavier
Mena, conseller d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, i la Sra. Yvonne Griley,
directora general de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya-, de representants
d'organitzacions empresarials del país (del Consell
de Cambres de Catalunya, de la CECOT i de la
Confederació de Comerç) i de quatre empresaris
que són un model perquè apliquen una bona
pràctica lingüística en relació amb la llengua (Moritz,
Galetes Trias, embotits La Selva i RACC).
Naturalment, també hi foren els representants de
les dues entitats convocants i el vice-president del
Cercle d'Economia, el senyor Artur Carulla, que va
donar la benvinguda. Els quatre empresaris van
entaular un diàleg sobre la importància del català
en els usos empresarials a partir de les preguntes
del periodista Carles Prats. El conjunt de l'acte va
ser moderat pel M. Hble. Sr. Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya.

Bernat Gasull
Àrea d’Empresa i consum

paraules del conseller: "L'empresa, amb la crisi, no
té una altra sortida que projectar-se al món i per
això cal el català", "La nostra llengua és el nostre
senyal distintiu" i "La coneixença del català és una
competència determinant per a aconseguir una
feina i ocupació al nostre país". Va tancar amb la
frase del manual que es presentava: "A l'empresa,
en català!".

Durant tot l'acte es va plasmar una voluntat ferma
per tal que el català tingui el lloc que li correspon
en les relacions amb el consumidor i dins l'empresa
per a acomplir la normativa i entendre les
oportunitats de negoci que significa el mercat de
llengua catalana. L'acte es va cloure amb les
FOTOS: MARTÍ GASULL I AVELLÁN
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"Defensar la nostra llengua és
defensar la nostra capacitat de
projecció. I hem de fer-ho sense
por i amb normalitat".
Joan Rigol, ex-president del
Parlament de Catalunya.

"La gent té la necessitat de
sentir-se que forma part d'un
col·lectiu, i això fa necessari que
et dirigeixis a ells en català".
Josep Mateu, director general
del RACC.

"El català és un tret diferencial,
és una imatge moderna, és un
plus i no un problema".
Maria Trias, directora de
màrqueting de Galetes Trias.

"L'ús del català fidelitza. L'ús
exclusiu del castellà allunya".
Marc Monràs, empresari del
patronat de la Fundació Vincle.

"El factor legislatiu és definitiu.
Amb la militància no n'hi ha
prou. Cal que l'administració
faci complir la llei que obliga a
etiquetar en català".
Xavier Albertí, administrador
gerent d'embotits La Selva.
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A l'empresa, en català.
Manual per a una bones pràctiques
lingüístiques a l'empresa.
Aquest és el títol de la nova eina
destinada a les empreses, de la qual
se n'han imprès 4.000 exemplars i
que també està disponible en format
pdf a través del nostre web. Tres
raons principals són les que han
mogut la Plataforma per la Llengua,
juntament amb la Fundació Vincle i
que ha tingut la col·laboració de
l'empresa La Selva, a elaborar aquesta
guia: els dèficits legals detectats en les empreses que actuen en
l'àmbit del català, la manca de consciència del que significa el nostre
mercat -inclosa l’oportunitat de negoci que representa- i el poc desenvolupament de la responsabilitat social de moltes empreses en relació
amb la llengua del consumidor. La guia té 52 pàgines amb la normativa
vigent als diversos territoris de parla catalana, amb propostes de bones
pràctiques dividides en 12 capítols (atenció oral i escrita, publicitat,
catàlegs i fullets, etiquetatge i instruccions, retolació i cartelleria,
megafonia, webs, contractes i factures, llista de preus exposats, el
paisatge lingüístic, relacions internes a l'empresa i altres àmbits de
relació amb el client) i amb un bon reguitzell de dades i respostes que
pretenen ser un bon suport per a l'empresa que actua a casa nostra.
El manual s'acompanya amb un desplegable resum que conté un
decàleg de l'empresa responsable pel que fa als usos lingüístics. Més
enllà de les administracions, la publicació té el suport del Consell de
Cambres de Catalunya, de la PIMEC, de la Confederació de Comerç de
Catalunya i de la CECOT.
Descarregueu-vos el manual a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/94
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Empresa i consum

Dos anys del
Codi de consum
El 23 de juliol de 2010 es publicava la Llei 22/2010
del Codi de consum de Catalunya. El 23 de juliol del
2011 era el termini pel qual totes les empreses
havien de distribuir els productes a Catalunya amb
les informacions bàsiques obligatòries de
l'etiquetatge en català. El 23 de juliol del 2012,
segons els estudis i observacions que periòdicament
fa la Plataforma per la Llengua, poques coses han
canviat. Hi ha empreses que ja etiquetaven en català
i hi ha empreses que s'hi estan adaptant, però
l'incompliment encara és majoritari.
Aquesta podria ser la curta cronologia del Codi de
consum de Catalunya pel que fa als drets lingüístics.
Aquesta llei no és res més que una adequació a una
deficiència legal de les normes del mercat pel que
fa al català davant de les 202 disposicions que

08

Composici�n

Marc Cristià
Àrea d'Empresa i consum

actualment obliguen a etiquetar els productes
“almenys en castellà”. Pel que fa la nostra llengua,
hi havia fins ara un buit legal que comportava una
situació excepcional amb una clara baixa presència
del català en l'etiquetatge de productes. L'any 2010
vam omplir el buit legal, però l'eficàcia de la Llei
encara no és plena.
L'obligatorietat d'etiquetar en català està
determinada als articles 128-1 i 211-5 de la Llei
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya (publicada el 23 de juliol del 2010), però
a data d'avui molt poques empreses acompleixen
aquesta normativa. La nostra entitat ha denunciat
reiteradament l'incompliment d'aquesta normativa;
a més, durant el 2011 i els mesos transcorreguts el
2012 ha difós campanyes d'informació i de
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sensibilització tant per als consumidors com per a
les empreses. Alhora, per part de la Direcció General
de Política Lingüística s'ha elaborat un tríptic que
porta per títol “Català i empresa. Ja estàs al dia?”,
en el qual s'informa dels drets dels consumidors i
de les obligacions de les empreses en l'àmbit
lingüístic. Potser un increment de demanda i

Més català a les empreses,
gràcies a la Plataforma per la Llengua.
En els darrers mesos la Plataforma per la Llengua ha
desenvolupat una intensa activitat per fomentar l'ús
de la nostra llengua en el món de l'empresa. L'entitat
és perfectament conscient de la importància d'aquest
sector per a la plena normalització del català. Així,
doncs, s'han interpel·lat nombroses empreses estatals
i multinacionals demanant normalitat en l'ús del català,
i a continuació en destaquem algunes de les més
importants. A través d'una comunicació de l'entitat, la
companyia irlandesa Ryanair s'ha compromès a emprar
el català després de l'anglès en les comunicacions
megafòniques de tots els vols amb origen i/o destinació
a l'Aeroport de Barcelona, mentre que Easyjet, després
de les interpel·lacions de la Plataforma per la Llengua,
ha implementat una versió completa del web en català.
Per altra banda, la popular marca de batuts Cacaolat,
també va comunicar-nos que introduirà el català en
l'etiquetatge dels seus productes després que la
Plataforma per la Llengua fes pública una nota al web
en què expressava la preocupació per la manca d'ús
del català en les etiquetes d'aquests productes.
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exigència per part dels consumidors sí que l'hem
constatat, però la resposta per part de les empreses
encara és minsa. Nosaltres no defallim i continuem
informant i exigint a les empreses que distribueixen
els seus productes a Catalunya que ho facin en
català, tal com diu la Llei 22/2010 aprovada pel
Parlament ara fa dos anys.

Eloi Torrents
Àrea d'Empresa i consum

L'àmbit de les noves tecnologies ha estat objecte
d'una atenció especial. Així, s'ha intentat acompanyar
algunes campanyes engegades a Internet
espontàniament per la comunitat catalana a la xarxa,
com en el cas de Twitter, en què els internautes
demanaven la versió en català. Des de la Plataforma
per la Llengua es va enviar, conjuntament amb el
WICACC, una carta a la seu internacional demanant
una versió en català; es féu el mateix amb l'empresa
Samsung, que va confirmar-nos per carta que ben aviat
els seus smartphones incorporaran la nostra llengua.
No tot han estat èxits, però, ja que moltes empreses
no han ni tan sols contestat les nostres peticions. Lluny
de desanimar-nos, però, aquests fets refermen el
nostre compromís per fer del català una llengua
plenament normalitzada en l'àmbit comercial i
empresarial, i estem segurs que ho aconseguirem.
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Acollida
lingüística
Enguany,
el Muralmob
per la llengua

FOTOS: ASTRONAUT VIDEO, LAURA CAMPS, MARTÍ GASULL I AVELLÁN I XAVIER HIERRO.

Com ja és costum, un any més, la Plataforma per
la Llengua i 23 entitats d'origen nouvingut van
celebrar conjuntament la diada de Sant Jordi.
L'activitat central d'enguany volia mostrar de
manera original i participativa l'ús de la llengua
catalana en l'acollida dels nouvinguts, que
s'expressa en el treball conjunt amb les diferents
associacions integrants de la Xarxa associativa de
la immigració.
Una activitat d'aquest tipus ens permet, al nostre
entendre, acomplir dos objectius. D'una banda,
afavorim la participació de tothom que s'hi vulgui
apropar, sigui qui sigui, perquè és un acte amb
vocació participativa i obert a tothom. I, d'altra
banda, tractem de dur a terme una acció que
perduri i sigui símbol del missatge. Per això, i
seguint l'estela del Lip dub per la llengua, vam
organitzar un Muralmob per la llengua.
Gràcies a l'assistència de centenars de persones
va ser possible crear el lema “El català, llengua
comuna” al terra, amb l'ajuda d'un miler de
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Marc Biosca
Àrea d'Acollida lingüística

globus. Aquest lema té l'objectiu de destacar el
paper del català com a element d'inclusió de les
persones nouvingudes i com a eina que
contribueix a la cohesió social. Vam donar cabuda
a aquesta dimensió inclusiva mitjançant els
missatges que van escriure els participants a cada
globus. Així, els qui ens vam aplegar a la plaça
dels Àngels de Barcelona, vam escriure-hi un
desig personal per la llengua. Després, vam
enlairar els globus tots alhora.
A l'acte no solament hi van participar ciutadans
d'origen nouvingut, sinó que també vam poder
gaudir de l'ajuda i col·laboració de cares
conegudes de la societat d'acollida. Per exemple,
l'escriptor i periodista Màrius Serra, que va
protagonitzar l'espot publicitari de la campanya. I
també l'actor Quim Masferrer, que va ser
l'encarregat de presentar i animar l'activitat.
Tot el procés es va enregistrar amb una càmera aèria, i
ara l'edició del vídeo del Muralmob ja es pot veure a les
xarxes socials. Si encara no ho has fet, aquí tens l'adreça:
www.youtube.com/PlataformaxLlengua
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Més i més
per celebrar
el Sant Jordi
Si en la notícia anterior hem destacat el Muralmob
per la llengua com un dels plats forts d'aquest
Sant Jordi, val a dir que aquesta no va ser l'única
activitat que vam organitzar. El mateix dia 23 vam
poder gaudir d'un concert molt original -retransmès
en el sistema streaming per Internet- que partia
d'Els fruits saborosos de Josep Carner, musicats
per Vicens Martín, del Taller de Músics, i amb la
veu de Gemma Abrié. En algunes cançons també
hi van col·laborar solistes d'origen nouvingut, com
ara Renzzo, el trio Sahara Band o les Veus per a la
Integració, dirigides per Pablo González.
D'altres activitats es van dur a terme en el marc de
l'escola Castella de Barcelona, on algunes entitats
de la Xarxa van treballar al voltant del concepte de
la riquesa que suposen les llengües d'origen dels
alumnes nouvinguts. En els tallers van aprendre a
escriure el seu propi nom en àrab, urdú, armeni i
xinès. Finalment, es va realitzar un gran trencaclosques amb la imatge de la diada i es va llegir, en
diferents llengües, les frases més significatives del
manifest “El català, llengua comuna”.
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Acollida
lingüística
Joves voluntaris
participen a la
ràdio La Bomba
Els mitjans de comunicació són
una eina fonamental per
fonamentar la cohesió social. Des
de la Plataforma per la Llengua
donem suport a un grup de joves
que han engegat un projecte amb
la ràdio La Bomba (100.3 FM), que
especialment tracta temes
d'interès per a la comunitat llatina
a Catalunya, dins el programa "La
Veu del Poble". És un espai que,
de dilluns a divendres, de 13 a 14

Eulàlia Buch
Àrea d’Acollida lingüística

h, tracta temes d'interès social,
d’ajuda a la comunitat, d’informació, cultura, gastronomia, etc.
conduïts per la periodista d'origen
Colombià Omaira Beltran. El
projecte consisteix en una
col·laboració de mitja hora
setmanal en què joves voluntaris
dinamitzen, conjuntament amb la
periodista del programa, aquest
espai en català. Entrevistes,
debats i tertúlies amb diferents

convidats fan que aquest espai
radiofònic esdevingui un referent
lingüístic per als oients
majoritàriament llatinoamericans.
Amb el suport del programa
Joventut en Acció hem pogut
engegar aquest projecte. Alhora,
amb els voluntaris i oients hem
pogut fer una visita a la
Representació de la Comissió
Europea i a l'Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona.

FOTOS: RÀDIO LA BOMBA

Fe d'errades. En el darrer número de La Corbella, el 20 (gener del 2012), hi havia l'errada
següent, que rectifiquem:
Pàgina 32 (peu de la primera foto): per un oblit, el peu de la primera foto queda buit, i cal
remarcar que la fotografia fou feta per Mercè Sentís.
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Presentacions de Bună al
català a Guissona, i de
Salam al català a Tàrrega,
Girona i Vilafranca

D'altra banda, Salam al català, la publicació dirigida
a la comunitat araboparlant i musulmana de
Catalunya, va presentar-se el mes de març a Tàrrega,
a la comarca de l'Urgell. Aquesta presentació també
va comptar amb una gran diversitat d'intervencions
del món polític i d'entitats de persones de la
comunitat islàmica, com ara la del Consell Islàmic i
Cultural de Catalunya, de la comunitat islàmica de
Tàrrega i del president de l'Associació cultural
d'integració amaziga a Tàrrega.
La guia també es va presentar el mes de juny passat
a l'espai Marfà de Girona, en un acte multitudinari
en què personalitats del món polític i civil van poder
conèixer la publicació i van poder gaudir, alhora, de
l'art i de la rebosteria típica marroquina. En aquest
cas, les entitats culturals i religioses que hi van
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Rafik El Mossaoui i Gemma Ponsa
Àrea d’Acollida lingüística

participar van ser el Consell Islàmic de Catalunya,
l'Associació Cultural Annasr de Girona i Al Mohajiren
Al Magareba de la població de Salt.
Per últim, Salam al català també va ser motiu d'una
xerrada a Vilafranca del Penedès al mes de juny, que
va comptar amb la participació de l'Associació La
Llum del Nord. Al final de l'acte es va fer el lliurament
de certificats als alumnes que van impartir cursos
de català a La Llum del Nord de Vilafranca. A l'acte
també hi va participar el CNL de l'Alt Penedès.

REGA
MENT DE TÀR
FOTO: AJUNTA

Ambdós llibrets tenen per objectiu apropar de
manera amena la llengua i la cultura catalanes a
sectors de la població catalana d'origen immigrat.
Guissona va ser la primera en acollir, a finals del
gener passat, la presentació de Bună al català, una
guia publicada en català i romanès dirigida a la
població ortodoxa de parla romanesa de Catalunya.
La presentació de l'acte va anar a càrrec de diverses
personalitats polítiques i de la societat civil que van
ressaltar la importància del català en el procés
d'inclusió a la societat catalana. Pel que fa a les
entitats religioses, es va comptar amb la presència
del patriarca de la Comunitat Ortodoxa de Guissona
i de Solsona i d'una representant de l'Associació
Romanesa de Catalunya (ASOCROM).

M

13

Composici n

La Corbella-21-DEF.fh11 9/8/12 10:24 P�gina 14
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Cultura i
audiovisual
Estudi sobre les pel·lícules
doblades al català als
cinemes de Barcelona
El passat 20 de juliol la
Plataforma per la Llengua va
presentar un informe sobre les
estrenes als cinemes de la ciutat
de Barcelona entre els mesos
de febrer i abril del 2012. Per
començar, l'informe posava de
relleu que una gran majoria de
pel·lícules estrenades durant el
trimestre estudiat, un 74,9%
concretament, no tenia versió
en català. L'informe se centrava
bàsicament en les 15 pel·lícules
que s'havien estrenat almenys
amb una versió en català per
veure les condicions de la
distribució d'aquests films. Un
dels resultats destacats és que
de totes les pel·lícules
estrenades que tenien còpia en
català, només es van projectar
286 sessions en català (un
14,5%) i 1.683 sessions de la
mateixa pel·lícula en castellà (un
85,5%). L'informe també
mostrava resultats per cinemes,
sales, horaris, durada del film i
pel·lícules en 3D. Per exemple,
s'observava que encara hi havia
un total de 492 sales i 13
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cinemes de la ciutat que només
havien ofert la versió en castellà
de pel·lícules que disposaven de
còpia en català. El document
concloïa que no només el
cinema en castellà continua
essent sovint l'única opció
lingüística de l'oferta
cinematogràfica, sinó que
l'oferta residual del cinema en
català es veia afectada fins i tot
per una distribució i exhibició
discriminatòries que dificulta
l'assistència a les versions en
català dels films. El document
es va enviar al Govern de la
Generalitat de Catalunya, partits
polítics, associacions i empreses
del món del cinema, i es va
demanar als agents implicats
que s'incrementi l'oferta de
cinema en català, no només pel
que fa al nombre de pel·lícules,
sinó també pel que fa a la seva
distribució i projecció als
cinemes. Aquestes dades
també van servir per reforçar la
petició de la Plataforma per la
Llengua al Govern d'avançar el
desplegament del reglament de

Gemma Ponsa
Àrea de Cultura i audiovisual

la Llei del cinema de Catalunya
tal com preveu la mateixa llei.
En aquest sentit, un mes i mig
abans, la Plataforma per la
Llengua s'havia reunit amb
membres del Govern per tal de
lliurar un document de
propostes amb criteris concrets
que haurien d'aparèixer en el
nou reglament. S'espera, doncs,
que els resultats de l'estudi
recent i les propostes per al nou
reglament influeixin de manera
efectiva en l'aplicació de la Llei
del cinema de Catalunya i de
l'acord signat el setembre del
2011 entre el Govern i les
distribuïdores i exhibidors per tal
d'arribar al 50% d'oferta de
cinema en català el gener del
2018, que és el termini màxim
establert per la Llei.
Es pot descarregar el document a
www.plataforma-llengua.cat/
estudis/interior/102
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Art

Un cop més, el món de l'art
dóna suport a la tasca de la
Plataforma per la Llengua
El 26 de gener passat es va
presentar a l'auditori del MACBA
l'obra que l'artista català Jordi
Alcaraz, internacionalment
reconegut, va realitzar ara fa uns
mesos per a la Plataforma per la
Llengua. L'obra, que porta per
títol "Dejuni", juga amb la realitat
i la ficció, tot barrejant pedres
reals amb la fotografia. El
missatge és que la Plataforma
per la Llengua, igual que les
pedres, treballa amb força,
aconsegueix resultats, impacta i
transforma.
A més de la presència del propi
artista, a l'acte també hi va
participar el crític i director del
Centre d'Art Tecla Sala, Antoni
Perna, el qual va interpretar l'obra
com "una voluntat de crit i de
denúncia davant les agressions
que pateix i ha patit la llengua
catalana".
Després de Joan Brossa,
Perejaume, Josep Guinovart i
Antoni Tàpies, Alcaraz és el
cinquè artista de prestigi que ha
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Carmen Pérez
Plataforma per la Llengua

FOTOS: MARTÍ GASULL I AVELLÁN

creat una obra original per a la
Plataforma per la Llengua de
manera desinteressada. L'acte
es completà amb un interessant
debat sobre l'estat de la llengua
catalana, el qual comptà amb la
participació d'Abelard Saragossà,
professor de la Universitat de
València, i de Miquel Strubell,
sociolingüista i professor de la
UOC; tots dos són membres del
Consell Consultiu de l'entitat. El
periodista Marc Giró va conduir
l'acte. Saragossà va explicar les
causes històriques que han
portat que la llengua catalana
tingui tantes dificultats al País

Valencià, i va lloar la tasca
d'entitats com Escola Valenciana,
que ha aconseguit augmentar un
30% el nombre d'escolars que
s'eduquen en valencià. Per la
seva banda, Strubell va exposar
la importància de la llengua fent
un recorregut per diverses cites
bibliogràfiques sobre art i llengua,
i va concloure, a tall d'exemple,
que el quadre "La Masia", de
Miró, no pot entendre's sense la
llengua del seu autor. Ambdós
professors van elogiar la tasca de
la Plataforma per la Llengua per
"haver trobat un equilibri entre
acció i reflexió".
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Participació i
voluntariat
El Voluntariat per la
Llengua Juvenil, una eina
bàsica per ser el que som
en la nostra llengua
Un munt d'activitats omplen l'agenda del Voluntariat
lingüístic juvenil. La intenció sempre és la mateixa,
però al mateix temps cada activitat dóna una espurna
de frescor al contingut que es treballa. Els objectius
són clars: fer del català la llengua comuna. D'entre
tota la diversitat de participants, això sí, tots d'entre
16 a 30 anys, n'hi ha que provenen de cultures molt
diverses: de Mali, de Navarra, de Bolívia, etc. Però
el vincle que ens uneix és sempre el català. Bé, el
català i les ganes de conèixer gent de la mateixa
edat, d'obrir-se a la societat d'acollida i d'aconseguir
tenir els mateixos drets i deures que qualsevol
persona que ha nascut a Catalunya, tal com afirmava
el mateix Weber.

en aquesta eina per tal de fer-la més eficaç i reforçarla en aquells aspectes que poden millorar els seus
resultats, especialment si es dirigeix a persones joves
i si compta amb la implicació directa d'aquests joves
en la seva preparació i dinamització. És per això que
en cadascuna de les activitats que es realitzen al
programa comptem sempre amb la complicitat dels
mateixos participants tant a l'hora de fer les
propostes com en la mateixa organització i execució.
Així doncs, i a tall d'exemple, la darrera activitat ha
estat un taller de cuina: ha comptat amb la
col·laboració d'en Rodorick, de la Federació d'Entitats
Equatorianes de Catalunya, que ens ha ensenyat a
cuinar una “guatita”, i també hi ha col·laborat la Rais,
que ens ha ensenyat a elaborar les delícies més
dolces. Entre tots no només hem après l'elaboració
d'uns nous plats en el nostre receptari, sinó també
-i això és el més important- a ser cada dia un xic més
emancipats i més coneixedors de qui som. Perquè
la llengua no és només un vehicle de comunicació
sinó l'expressió màxima del nostre poble.

FOTO: ALEIX SOLER

El 2005, la Comissió Europea va considerar el
programa de VL com un dels millors projectes
europeus d'aprenentatge d'un idioma, i va incloure
l'experiència del VL català en la llista de les 50 millors
experiències pedagògiques que s'estan portant a
terme a la UE. En aquest marc de reconeixement
creiem que és molt oportú aprofundir

Laura Camps
Àrea de Participació i voluntariat
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Entitat
Plataforma per la Llengua,
horitzó 2016: l'ONG de
referència per fer del
català la llengua comuna
El passat 3 de març l'assemblea de la Plataforma
per la Llengua, l'ONG del català, va escollir una nova
Executiva, és a dir, junta, que té com a membres 20
persones formades i motivades amb un programa
que vol donar resposta als reptes que té avui la
llengua. En els propers 4 anys l'Executiva treballarà
tant per respondre les agressions lingüístiques que
pateixen els ciutadans dels territoris on es parla
català com per continuar elaborant i difonent nous
discursos que situïn el català com a llengua comuna
d'una diversitat que valorem i desitgem potenciar.
El català suma i, per tant, aporta benefici, benestar
i valor als ciutadans en tots els àmbits. En aquest
sentit la Plataforma per la Llengua potenciarà encara

més el seu rigor, fermesa i eficàcia per continuar
aconseguint resultats positius en els diferents
àmbits: empresa i consum, acollida lingüística,
arrelament i immigració, cultura i món audiovisual,
joguines i lleure, educació i món universitari,
administracions, legislacions i reconeixement del
català, consultes i assessorament ciutadà, justícia,
internacionalització de la importància de la llengua i
de l'anomalia lingüística catalana així com la
conscienciació lingüística en general. En tots els
àmbits desenvoluparem projectes i actuacions que
esdevinguin instruments pràctics i innovadors que
contribueixin a assolir, de manera gradual però
constant i efectiva, els objectius de la nostra

Manuel
Carceller i Safont

Josep-Anton
Fernàndez i Montolí

Neus
Gabarró i Bartual

Josep Maria
López i Llaví

M. Purificació
Pinto Fernàndez

Antoni
Royo i Pérez

Maria Teresa
Casals i Rubio

Maria del Mar
Forcada i Nogués

Martí Gasull i Roig
(secretari)

Francesc
Marco i Palau

David
Poudevida i Vives

Carles
Solà i Serra

Òscar Escuder
i de la Torre
(president)

Carme
Forcadell i Lluís

Eva E.
Inglés i Barroso

Daniel
Mundet i Cerdan

Isabel
Romano i Farran

Rosina
Sordé i Martí
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Martí Gasull i Roig
Membre del Secretariat
de la Plataforma per la Llengua

organització. Per tal de satisfer les expectatives,
desenvoluparem les polítiques estratègiques de
comunicació, participació i organització que una
entitat amb 4.000 socis -però que cerca l'objectiu
dels 10.000 socis el 2016- 5.000 voluntaris i 21
treballadors necessita.
La nova Executiva té com un dels principals objectius
consolidar i fer créixer la Plataforma per la Llengua, i
és per això que ens proposem comunicar cada
vegada més la gran quantitat de projectes, actuacions,
resultats i discursos innovadors no sovint prou
coneguts que desenvolupa. Així, no només farem
créixer l'entitat sinó també la llengua catalana. Per tot
plegat, i tot encetant aquesta nova etapa, us animem
a fer-vos socis de la Plataforma
per la Llengua aquells que
encara no en sou. Perquè els
ciutadans d'aquest país,
catalanoparlants d'origen o
Roger Torrents
d'adopció, i aquells que encara
i Serra (tresorer)
no el parlen, necessiten que la
seva ONG, l'ONG del català,
l'entitat referent en temes de
llengua, pugui ser cada vegada
més gran, poder respondre
Jordi
Manent i Tomàs
amb més força les agressions
(baixa l’1 de maig de
i reptes que l'actual context ens
2012; Marc Piera
depara i aconseguir una situació
s’incorporà el juliol
de 2012)
normal per a la llengua catalana.

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Jordi Manent, membre de
l'Executiva de l'entitat,
nou director del Centre
de Normalització
Lingüística de Barcelona
Jordi Manent, membre de
l'Executiva de la Plataforma
per la Llengua, va ser
nomenat director del Centre
de Normalització Lingüística
de Barcelona el passat mes
de maig. Manent era
membre de l'Executiva de
l'entitat des del 1994, pocs
mesos després del
naixement de la Plataforma per la Llengua. Des del
primer moment ha treballat activament en diferents
projectes i campanyes i també era el director de la
revista de l'entitat, La Corbella. La seva tasca ha
contribuït a la consolidació i al creixement de l'entitat.
Jordi Manent és llicenciat en filologia catalana per la
Universitat de Barcelona. Estudiós de l'obra de
Pompeu Fabra, ha estat professor de català, ha
exercit de traductor i de corrector i ha treballat al
Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra.
Amb motiu d'aquest nomenament, Manent va
abandonar tots els càrrecs que tenia a l'entitat. Tot i
que lamentem la seva marxa, des de la Plataforma
per la Llengua desitgem que la nova etapa que ara
inicia sigui plena d'èxits i sobretot profitosa per a la
promoció i foment de la llengua catalana.
Daniel Mundet
Membre del Secretariat de la Plataforma per la Llengua
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Educació i
universitats
Reflexions
des de Somescola

Teresa Casals
Plataforma per la Llengua,
entitat adherida a Somescola

Hem acabat un curs escolar que, des de tots els
punts de vista, no ha estat plàcid. Tampoc no ho ha
estat des del punt de vista lingüístic. S'han dictat
successives sentències, totes elles derivades de la
sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut,
que han posat en qüestió el paper del català com a
única llengua vehicular de l'ensenyament a
Catalunya. Una altra molt mala notícia és que només
una quarta part de l'alumnat que acaba els
ensenyaments obligatoris demostra una capacitat
suficient en coneixement i en ús de l'anglès tot i els
molts esforços que s'han esmerçat darrerament en
la formació del professorat de llengües estrangeres
i en l'aplicació de les noves tecnologies a
l'aprenentatge de llengües.

activa en suport d'una escola catalana en llengua i
continguts, de qualitat, que no separi l'alumnat per
la seva llengua d'origen i que ajudi a construir una
societat més cohesionada, democràtica i lliure i que
tingui veu pròpia en el conjunt de pobles del món.
Aquest era l'objectiu de Somescola en el moment
de la seva fundació i ho continua essent. Al llarg dels
gairebé dos anys que treballem junts hem promogut
accions que han tingut ressò mediàtic però, sobretot,
hem fet feina, molta feina de cara endins amb
l'objectiu de cohesionar-nos i de plantejar-nos
reflexions conjuntament per tal que la nostra
aportació a la millora educativa sigui la més adequada
i la més útil per aconseguir l'escola que volem i que
necessitem.

La preparació dels nostres joves és clau per al futur.
Per al futur del país i per al futur de la seva gent. Per
això, una vegada més, afirmem rotundament:
Somescola. Aquest fet demana de la ciutadania una
implicació molt gran. Sabem que, tots plegats, estem
al bell mig d'una situació difícil, molt difícil. Però,
d'entre les possibles solucions a aquesta crisi, una
es perfila com a imprescindible. És el nivell educatiu
dels joves, que han d'estar preparats per tenir un
paper decisiu a Europa i al món i per ajudar a fer del
nostre país un lloc de referència.

Les vacances escolars que acaben de començar
seran, només, un parèntesi. El proper curs
començarà amb alumnat nou, amb noves propostes
educatives i, esperem-ho, amb noves il·lusions. És
imprescindible que les il·lusions s'imposin per sobre
del conflicte perquè el conflicte permanent desgasta,
immobilitza i ens pren molta energia. I no ens ho
podem permetre.

Somescola, organització que representa un conjunt
molt ampli d'entitats cíviques i ciutadanes de tot
l'àmbit educatiu, va néixer amb l'objectiu de coordinar
totes aquelles persones, entitats i institucions
compromeses amb l'objectiu d'actuar de manera
20

Composici�n

Somescola, com els claustres del nostres centres, ha
programat el proper curs. Estarem ben atents perquè
ni el català ni la qualitat educativa reculin ni un pas a
les nostres escoles i us convoquem, ja des d'ara
mateix, per al proper dia 26 de setembre, Dia Europeu
de les Llengües, per celebrar, junts, una sèrie
d'accions pedagògiques, acadèmiques i reivindicatives
a favor de la nostra llengua.
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30 anys després, les
escoles de Santa Coloma
de Gramenet refermen
el seu compromís amb
el model d’escola catalana
El 8 de maig passat la Plataforma
per la Llengua va organitzar, a la
biblioteca Singuerlín de Santa
Coloma de Gramenet, un acte
que va aplegar els directors,
mestres i pares de les dotze
escoles on el curs 1982/83 es van
iniciar les primeres proves pilot del
Programa d'Immersió Lingüística.
Amb les intervencions de Teresa
Casals (Plataforma per la
Llengua), Josep Miquel Lacasta
(Casal del Mestre de Santa
Coloma), Margarida Muset
(Departament d'Ensenyament),
Màrius Serra (escriptor) i Núria
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Carmen Pérez
Plataforma per la Llengua

Parlon, alcaldessa de Santa
Coloma, que va cloure l'acte i que
va confessar que va rebre classes
en les primeres aules d'immersió,
es va contribuir a trencar molts
tòpics que existeixen al voltant de
la immersió lingüística i que es
recullen a l'Argumentari en suport
del català com a única llengua
vehicular a l'escola catalana de la
Plataforma per la Llengua.
Un dels tòpics que es va
desmuntar és que gran part dels
pares estaven en contra de
l'ensenyament en català. De fet,
els pares van ser els primers a
veure la necessitat que l'escola
fos l'espai on els seus fills
adquirissin les competències
lingüístiques necessàries en
català, ja que difícilment a la
Santa Coloma dels anys vuitanta
podien trobar altres àmbits on
aprendre'l i fer-lo servir. Un altre
tòpic al voltant de la immersió
lingüística és que el professorat
català s'hi va apuntar sense cap
reticència. De fet, molts
professors i professores tenien

una por enorme a començar a
desenvolupar la seva activitat
docent en una llengua que més
aviat associaven a l'àmbit privat.
Segons els participants a l'acte,
el model d'immersió lingüística
ha estat un èxit durant aquests
30 anys gràcies al fet que la gran
majoria de les famílies el van
acceptar voluntàriament; gràcies,
també, als claustres de mestres,
que tenien la ferma convicció
que era el millor model per crear
una escola de país i per
transmetre la llengua a les
generacions més joves i a les
noves promocions. I, finalment,
també cal dir que tot plegat fou
un èxit gràcies al Departament
d'Ensenyament, que va invertir
uns recursos econòmics i
humans ingents per al reciclatge
dels mestres. A començaments
dels anys vuitanta, tal com ens
va recordar l'alcaldessa de Santa
Coloma, “defensar la llengua
catalana era treballar per
consolidar la democràcia”.

Descarregueu-vos l’argumentari a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/90
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Entrevista

Lluïsa Celades

Presidenta de la Fundació La Roda
d'Accions Culturals i de Lleure
L'Associació La Roda va néixer el 1977. El 2003 es crea
la Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure,
que és l'hereva de l'associació. Què us va portar a la
necessitat d'aquest canvi?
Calia obrir nous fronts en la recerca d'altres fons de
finançament per tirar endavant els nostres programes
culturals i socials de La Roda. La fundació és un model
d'entitat que permet oferir avantatges fiscals a les possibles
donacions que poguéssim obtenir tant d’empreses com
d’institucions o particulars.
Per què el nom de “La Roda”? Què significa?
Des del començament l'esperit del projecte era i és portar
als barris, de les entitats que inicialment van engegar-lo,
activitats d'espectacles familiars i tallers que apropessin
la cultura popular i la llengua catalana a la ciutadania. Sense
oblidar que, a més a més, amb aquesta tasca s'afavoria
la cohesió social. Aquesta voluntat de voltar, de rodar, va
fer néixer aquest nom que ens identifica: La Roda.
Quins objectius perseguia l'associació i quins objectius
persegueix la fundació en l'actualitat?
Malgrat els anys que fa que treballem, 35 anys, els objectius
continuen sent els mateixos. Continuem treballant per la
cohesió social als territoris a través de la cultura, l'art i la
llengua, ja que la nova onada de nouvinguts ha fet que
continuï sent necessari més que mai el treball que fins
ara hem fet de donar suport a les entitats que es troben
en els barris i en els municipis.
Tenim entès que La Roda està formada per 77 entitats
infantils, juvenils i culturals de tot Catalunya. ¿Són,
també, entitats que treballen per als nens i nenes i
joves amb risc d'exclusió social?
Sí, les nostres entitats adherides ho estan en tant que el
seu objectiu principal són educatius i el seu públic infantil
22
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Entrevista feta per
Jordi Manent

i juvenil. La seva feina la fan en els barris i en els municipis
amb molts reptes, sobretot causats per la crisi i l'arribada
de nouvinguts. L'altre aspecte important és que són
entitats que treballen en xarxa amb altres associacions
del seu territori per afavorir la cohesió social.
Quins són els vostres projectes i activitats més coneguts?
El projecte que ens fa ser més coneguts arreu de Catalunya
és la Tamborinada. Però durant tot l'any estem programant
espectacles familiars i tallers als barris. Altres projectes
nascuts des d'aquesta dinàmica que han agafat identitat
pròpia són els projectes Actuem, Deslimita'm i Mosaic de
Colors.
Quants anys fa que celebreu la coneguda Tamborinada?
La primera Tamborinada es va celebrar l'any 1977. Així,
doncs, portem 35 anys amb aquesta gran festa major i
amb moltes entitats adherides al projecte. Cal dir que
només s'ha hagut de suspendre un parell de vegades. El
motiu: la climatologia.
Des del principi sempre vau tenir clar que calia ajudar
a la integració social, cultural i educativa en el lleure,
però en català. Per què? Creieu que l'ascensió social va
lligada a un bon domini de la llengua pròpia de
Catalunya?
Primer perquè era la llengua del nostre país. Molts veníem
de la lluita a favor de la democràcia i dels nostres drets com
a nació. Era normal que l'objectiu de la recuperació de la
cultura popular portés associat l'aposta per la difusió de l'ús
de la nostra llengua. L'ús de la llengua és un factor de cohesió
social. No creiem tant en la llengua com un factor d'ascens
social sinó com un element cohesionador i d'identitat de
país. El català ha de ser la llengua normal de comunicació
en tots els espais de la vida, no només a la feina, l'educació
o a les institucions, sinó també dins l'àmbit del lleure.

>>
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“Des del començament l'esperit del projecte era i
és portar als barris, de les entitats que inicialment
van engegar-lo, activitats d'espectacles familiars i
tallers que apropessin la cultura popular i la
llengua catalana a la ciutadania”
FOTO: FUNDACIÓ LA RODA

Perfil

Lluïsa Celades i Mediavilla (Barcelona,
1940), té estudis en sociologia. Va estar
vinculada a l'Esplai Montbau de
Barcelona i va ser vocal de Joventut de
la dona a l'Associació de Veïns del
mateix barri. Va ser alumne a l'Escola
el Timbal de Barcelona en cursos
d'expressió corporal i de teatre. Entre
1977 i el juny del 2012 ha estat
directora de la Fundació La Roda, ara
rellevada per Anna Corbella. Actualment
és presidenta de la Fundació La Roda
d'Accions Culturals i del Lleure, creada
el 2003 i hereva de l'assocació amb el
mateix nom nascuda el 1977. El 20 de
març del 2012 va ser guardonada,
juntament amb Josep Fran, aleshores
president de la fundació, amb el premi
Memorial Francesc Candel de la
Fundació Paco Candel.
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Entrevista

“Penso que els joves associen el català com
a llengua d'estudi i de la feina. Personalment
penso que el tema és general”
En quines comarques i en quins barris influïu més?
El nostre àmbit d'actuació és Catalunya i sobretot treballem
en aquells barris i poblacions on cal incidir més per a la
inclusió social. És veritat que la nostra implantació principal
és a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, però estem
presents en moltes comarques de la demarcació de
Barcelona així com a les ciutats de Girona, Tarragona i
Lleida. En aquests moments, i malgrat la crisi, treballem
per ampliar la nostra presència a tot el territori.
¿És veritat que teniu monitors d'origen castellanoparlant,
ex-vailets que en el seu moment gaudien dels
espectacles de La Roda, que ara usen el català entre els
nens i nenes que vénen a les activitats de la fundació?
Sí. Després de 35 anys molts d'aquells nens i nenes ara
són educadors de lleure. La nova realitat immigratòria ha
fet que ara ells siguin els responsables d'estendre l'ús del
català entre els infants i els joves nouvinguts.
¿Des de La Roda sou optimistes amb els avenços en
l'ús social del català entre les persones
castellanoparlants i també entre els nouvinguts que
parlen altres llengües?
Sí, perquè al final són els més petits qui ensenyen a les
seves famílies a parlar el català i a prendre consciència de
la necessitat i dels avantatges de familiaritzar-se amb la
nostra llengua.
Quins usos lingüístics feu en els espectacles i en les
activitats? Ho feu sempre tot en català? Heu tingut mai
cap queixa?
Totes les nostres activitats es fan en català i mai no hi ha
hagut cap problema, ja que els professionals de l'animació
i els talleristes han estat capaços de resoldre sempre les
situacions correctament.
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¿Com viuen, els barris castellanoparlants, la introducció
d'espectacles infantils i juvenils en català?
Bé, amb absoluta normalitat. Ni en els inicis del projecte,
als anys 70, ni ara, hem tingut problemes. El fet de ser
espectacles familiars que habitualment es fan en espais
públics i on l'assistència és lliure fa que la gent ho rebi
amb il·lusió.
¿No creu que hi ha com una desconnexió o una manca
d'associació entre oci i lleure (o algun tipus de lleure)
i llengua catalana? A què es degut? ¿Per què molts
joves catalanoparlants es passen al castellà en els
ambients d'oci o davant d'amics castellanoparlants
que entenen i parlen el català?
És veritat. Penso que els joves associen el català com a
llengua d'estudi i de la feina. Personalment penso que el
tema és general, ja que m'he trobat en casos d'infants i
joves de barris o ciutats on es dóna per suposat l'ús del
català que quan estan entre amics gaudint d'espais de
lleure i oci ho fan en castellà.
¿Què més falta, a més de l'escola i de les lleis, per
millorar la situació del català?
Normalitzar l'ús del català a l'espai del lleure i de l'oci.
Sincerament, és on cal fer una aposta molt més decidida.
El passat 20 de març la Fundació Paco Candel va lliurar
els premis Memorial Francesc Candel. En l'àmbit social
va distingir Josep Fran i vostè mateixa, aleshores
president i directora de la Fundació La Roda respectivament. És un de molts premis que ha rebut l'associació/
fundació. És un reconeixement a l'excel·lent feina feta?
Estic convençuda que sobretot és un reconeixement a una
tasca continuada i coherent a favor de la cultura i la llengua
del nostre país. Hem estat 35 anys dedicant moltes hores
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“Cal normalitzar l'ús del català a l'espai del
lleure i de l'oci. Sincerament, és on cal fer
una aposta molt més decidida”
a un projecte en el qual hem cregut i que sobretot ha estat
possible gràcies a la complicitat de moltes institucions,
entitats i persones que hem anat trobant pel camí.
¿Què n'opina de la feina de la Plataforma per la
Llengua i concretament de la Festa per al joc i la
joguina en català?
Era una feina que calia fer. Com he dit abans, és en

l'àmbit del joc, del lleure i de l'oci on encara hi ha molta
feina per fer.
Com veu el futur de la llengua catalana?
És un moment complex, ja que a l'onada de nouvinguts
s'hi sumen les agressions des d'alguns sectors polítics
de Madrid. Sincerament, crec que no hauríem de baixar
la guàrdia.

En el record
Mor Antoni Tàpies, gran artista català i universal
i col·laborador de la Plataforma per la Llengua
El pintor Antoni Tàpies i Puig, nascut a Barcelona el 1923, morí el passat 6 de febrer
a la ciutat comtal. Cofundador del grup Dau al Set (1948), Antoni Tàpies inicià el seu
desplegament exposant a Barcelona, Madrid i París. A partir de 1953 la seva fama
travessà l'Atlàntic i l'artista exposà arreu dels Estats Units i per tot el món. A més
de pintor, l'artista també destacà com a il·lustrador de textos literaris i llibres de
bibliòfil i escultor. Tàpies fou un lluitador antifranquista, col·laborà a Destino, Serra
d'Or, La Vanguardia i l'Avui, i publicà diversos llibres en què defensà el seu model
artístic, allunyat alhora de l'art tradicional i de l'extrema avantguarda conceptualista.
Cap a mitjan del 2005 l'escriptor Albert Manent i el fotògraf Martí Gasull i Avellán visitaren a casa seva
l'artista amb el prec que elaborés una obra original a benefici de la Plataforma per la Llengua. L'artista,
acompanyat de la seva muller Teresa Barba, acceptà de gust la petició, i uns mesos després (2006) ja
havia compost l'obra. Es tracta d'una litografia numerada i signada per l'autor, plena de força, en què la
llengua catalana és atacada per un objecte misteriós. La Plataforma per la Llengua lamenta la seva mort
i li agraeix la tasca feta a favor de la llengua catalana, del país i de l'art.
25
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Jocs i joguines
Estrenem el web
dels jocs i les
joguines en català!

Isabel Romano
Àrea de Jocs i joguines

Des de la comissió de joguines de la Plataforma
per la Llengua vam creure necessari poder oferir
un web que reunís tots els jocs i joguines que
d'una manera o altra inclouen la llengua catalana,
ja sigui en les instruccions, l'embalatge o en la
mateixa joguina, per tal de potenciar que la
mainada jugui en català.

suport de ben segur que aconseguirem que el
web sigui molt complet. És per això que us
demanem que si trobeu qualsevol joc o joguina
que no tenim a la llista ens ho feu saber per a
aconseguir que aquest sigui el web de jocs i
joguines en català de referència. De ben segur
que ho aconseguirem!

És a través del joc que aprenem a relacionar-nos
amb l'entorn. Així, des d'un punt de vista educatiu
considerem tan important la llengua en què es
desenvolupa el joc com els valors i els coneixements que s'hi transmeten. És per aquesta raó que
la passada tardor vam participar en la plataforma
d'Internet Verkami, un sistema de micromecenatge
que gràcies a les aportacions de més d'un centenar
de mecenes que van creure en la nostra proposta
ens ha permès donar una empenta a aquest
projecte que feia temps que empaitàvem.

Amb aquest web volem facilitar als pares i a les
mares, i a tots els compradors en general, la
localització dels jocs i les joguines en català que
consideren que són importants per al
desenvolupament de les nenes i els nens. D'aquí
a pocs mesos també incorporarem un llistat de
botigues que es comprometen a tenir un estocatge
de jocs i joguines en català. D'aquesta manera
tanquem el cercle consumidor - botiguer - fabricant.

Finalment el web és una realitat. Ja podeu entrar
a l'enllaç www.jocsijoguines.cat, on trobareu no
només les joguines que inclouen la nostra llengua,
amb diferents cercadors per a facilitar la recerca,
sinó també els fabricants responsables que,
seguint la normativa vigent, etiqueten els seus
productes en català.
No cal dir que inicialment hi mancaran algunes
joguines, però de mica en mica i amb el vostre
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Animeu-vos-hi. Entreu a www.jocsijoguines.cat
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Enguany, novetats a la novena
edició de la Festa per al joc
i la joguina en català
Com cada any, des de la comissió de joguines ja
estem preparant la Festa per al joc i la joguina en
català. L'edició d'enguany, la novena, se celebrarà
el dissabte 1 de desembre. Com tots sabeu, amb
aquesta festa volem reclamar el dret que tots els
nens i nenes tenen a jugar en català i, per tant,
ajudar a poder trobar en el mercat jocs i joguines
en la nostra llengua.
Conscienciar les empreses de la importància de
tenir en compte la llengua catalana a l'hora de
fabricar i comercialitzar productes orientats als
infants en el nostre país, demanar a les
administracions una legislació especial pel que fa
a la llengua de jocs, joguines, vídeos, videojocs i
altres materials dirigits als nens i joves i convidar
tota la població -sobretot els pares i mares i els
Reis d'Orient- ha tenir en compte la llengua a l'hora
de comprar els regals per als més petits, són alguns
dels objectius que persegueix la nostra comissió.
Aquest any tenim un munt de novetats: la primera
i més important és el canvi d'ubicació de la festa.
Com a conseqüència del creixement experimentat
en les darreres edicions, ens veiem obligats a
buscar un lloc més adient per poder celebrar-la.
¿Quin lloc millor, doncs, que l'Arc de Triomf del
passeig de Lluís Companys de Barcelona?
Abandonat l'enyorat passeig de Sant Joan, el nou
espai ens permetrà una millor distribució i
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Mapi Travessa
Àrea de Jocs i joguines

ampliació de totes les nostres activitats tant
lúdiques com reivindicatives. En segon lloc, i atès
que la festa és l'única que celebra la Plataforma
per la Llengua com a entitat, hi haurà una
representació de cadascuna de les àrees o
comissions: Empresa i consum, Acollida lingüística,
Cultura i audiovisual, Educació i universitats, etc.
Hi participaran amb la representació de contes, a
càrrec de les nostres parelles lingüístiques, les
projeccions de cinema en català i altres propostes
que ja anirem desvelant. Finalment, una altra de
les novetats destacables és que paral·lelament a
la festa hem pensat d'organitzar la primera Fira
per al joc i la joguina en català amb l'objectiu de
potenciar el consum i la venda de jocs i joguines
en llengua catalana. Per aquest motiu ens estem
posant en contacte amb diferents empreses i
fabricants que incorporen el català en els seus jocs
i joguines. Pensem que pot ésser una eina de gran
ajuda per a les famílies poder trobar en un sol
espai la màxima oferta de jocs joguines en català,
la qual cosa els facilitaria la seva adquisició.
Un any més, comptem amb la col·laboració
desinteressada del l'il·lustrador infantil Valentí
Gubianes, el qual ens dibuixa la imatge gràfica de
la festa i a qui li agraïm el compromís. Comenceu
a escalfar motors i apunteu-vos a la vostra agenda
la data de l'1 de desembre. No hi falteu!
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Administracions
La Plataforma per la Llengua
al Parlament de Catalunya:
“el català, la llengua mitjana més
desprotegida legalment d'Europa”
Convidats pel Parlament de
Catalunya, tres representants de
la Plataforma per la Llengua van
comparèixer el 30 de maig passat
davant la Comissió de Cultura i
llengua per exposar la situació
excepcional que pateix la llengua
catalana en el context espanyol i
per demanar als grups
parlamentaris les actuacions
pertinents en els àmbits
d'educació, etiquetatge i
empresa, cinema, acollida
lingüística, justícia i
reconeixement oficial del català
per part de les administracions
públiques.
La nostra organització considera
fonamental que els diputats
preguin consciència i que siguin
part activa davant del fet que, en
les situacions comparables, no hi
ha cap comunitat lingüística tan
maltractada legalment com la
catalana. La Plataforma per la
Llengua va reclamar al Parlament
polítiques per consolidar el marc
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legal del català i per promoure la
llengua catalana com a eina de
cohesió. Els plantejaments de
l'organització van generar força
interès entre els diputats
assistents, amb nombroses
preguntes i fins i tot
interpel·lacions mútues.
Entre els greuges comparatius
esmentats en la compareixença
destaquem les més de 500
disposicions legislatives que
afavoreixen el castellà a
Catalunya en diversos àmbits o
el fet que l'Estat espanyol és
l'únic estat de l'espai Schengen i
de la Unió Europea que no
reconeix com a oficial de l'estat
una llengua mitjana com el català.
La Plataforma per la Llengua no
només va destacar el fet de fer
les polítiques necessàries al
Parlament, sinó també d'obrir el
debat sobre el reconeixement ple
del català com a llengua oficial
d'estat en igualtat de condicions
amb qualsevol altra llengua de

l'estat on es troba i, per
descomptat, maldar pel
reconeixement oficial com a
llengua de les institucions
europees. Cap parlament
europeu amb una llengua com la
nostra acceptaria la situació
actual, i de ben segur que aquest
seria el tema recurrent pel qual
un govern com l'espanyol es
veuria constantment interpel·lat
per incomplir un dret bàsic dels
ciutadans.

Classificació dels països de la Unió
Europea i de l'espai Schengen
segons la consideració oficial de
les llengües pròpies en funció del
nombre de parlants
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Bernat Gasull
Àrea d'Administracions públiques

Països que consideren llengües oficials de l'estat totes
les llengües pròpies habituals parlades per més d'un
5% de la població:
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca,
Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia,
Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània,
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Noruega,
Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit de
la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, Suècia,
Suïssa, República Txeca i Xipre (sud)

Països que consideren llengües oficials de l'estat
només les llengües pròpies habituals parlades per més
d'un 10 % de la població:
Eslovàquia i Romania
Països que ni tan sols consideren llengües oficials de
l'estat totes les llengües pròpies habituals parlades per
més d'un 10% de la població:
Espanya
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Territori

Neix a Esparreguera
la territorial del
Baix Llobregat
Fruit d'un procés que va començar al final dels anys
1990 mitjançant l'organització anual del Correllengua
i que va acabar desembocant a Esparreguera en la
constitució d'un grup estable de treball sobre llengua
catalana, des del més estricte voluntariat, al llarg de
més de 12 anys s'han anat duent a terme activitats
sòlides i consolidades de normalització lingüística
amb col·laboració amb entitats i administracions
públiques. Arribats a un moment de reformulació
dels objectius i dels mitjans amb els quals cal afrontar
una nova etapa de normalització de la nostra llengua,
aquest grup de persones va decidir trucar a la porta
de la Plataforma per la Llengua amb l'objectiu, si era
possible, d'establir-se com a territorial de l'entitat en
aquesta vila del Baix Llobregat nord.

Marc Piera i Pallàs
Plataforma per la Llengua Baix Llobregat - Esparreguera

primera vegada s'ha establert una territorial de la
Plataforma per la Llengua a la comarca del Baix
Llobregat, amb seu a Esparreguera. Aquesta nova
etapa comporta bones dosis d'alegria i alhora d'honor,
però també de responsabilitat, ja que treballarem al
costat de més de 3.500 persones d'arreu dels Països
Catalans que creuen en un projecte de normalització
plena de la nostra llengua i del seu estatus jurídic. Per
això, a la jove territorial d'Esparreguera hi hem
incorporat persones procedents d'arreu i hem elaborat
un pla de treball que preveu dur a terme en els
propers mesos un acte de presentació oficial per la
Diada Nacional, diferents actes a la Segona Setmana
de la Llengua Catalana a Esparreguera i el Voluntariat
per la Llengua Juvenil, entre d'altres activitats.

LA PÍNDOLA
SOCIOLINGÜÍSTICA

Confluint-hi, a més, socis de l'entitat de pobles de la
comarca i també d'Esparreguera, és així com per
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Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/baixllobregat

Hi ha algun videojoc comercial en català?
Encara que la indústria dels videojocs és pràcticament un desert pel que fa a la presència de
la llengua catalana, no arriba als extrems de la indústria farmacèutica. De fet, són molt pocs els
videojocs que es poden trobar en català al mercat, i la majoria són adaptacions fetes per
persones amateurs però bons professionals que han tingut una distribució o difusió més aviat
limitada perquè només s'ha pogut fer des d'Internet i sense cap empresa potent al darrere.
Tanmateix, i per primer cop a la història, apareix el primer videojoc per al gran públic en
català. Es tracta de Les aventures de Tintín. El secret de l'unicorn, la primera superproducció
de Hollywood doblada al català. El videojoc, que té com a referent la pel·lícula, sortí al mercat
el 20 de novembre de l'any passat i es pot trobar per a la videoconsola portàtil Nintendo
3DS. L'empresa Ubisoft, que té filial a Sant Cugat del Vallès, ha creat el joc. El podreu trobar
a les botigues on venen aquests artefactes tan preciosos i tan addictius.
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Territori

Torna el Cine-Pícnic
-Roc, vés preparant la beguda que jo ja estic
acabant de preparar el menjar! I crida la Carmeta.
Mentre es va daurant la truita, repassa que no es
descuidi de res; les croquetes, les crestes de
tonyina i els llibrets ja són a la carmanyola; posa
també la truita a la carmanyola i agafa un grapat
de cireres -d'en Roca, és clar- en una bossa.
En Roc agafa gel i les begudes i les posa en una
nevera portàtil, juntament amb les carmanyoles
que ha preparat la Carmeta. Les bessones corren
com boges per tota la casa; ja porten les
xancletes i el banyador posat i apressen els seus
pares: va, que arribarem a misses dites!
“No cal que agafeu les ulleres i les aletes”, els
diu el pare, però tant sí com no elles les volen
agafar i el pare, que no té ganes de discutir, les
deixa fer. “Carmeta, afanyat!”, crida en Roc.
“Que les nenes estan neguitoses!”.
Per fi ja ho tenen tot llest i, carregats amb la
nevera i totes les andròmines que les nenes han
volgut agafar, baixen al carrer on han quedat amb
el germà d'en Roc i la seva família. Només arribar
ja els veuen venir, amb un gran cistell on deuen
portar els entrepans i les begudes. Les nenes
comencen a córrer per trobar els seus cosins.
Mentre van Riera avall, els nanos van trobant
companys de l'escola que també van a la platja i
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Francesc Martín i Cubero
Plataforma per la Llengua Maresme

tots enfilen cap a l'espigó. Quan hi arriben, ja hi
ha força gent, i tenen por que no hi hagi prou
espai. Però la platja és gran i troben un bon lloc
per estirar les tovalloles.
Obren la nevera i el cistell i comencen a repartir
el menjar. Mentrestant, els nanos corren amunt
i avall jugant i buscant més amics. I continua
arribant gent: grans i petits, amb tovalloles o amb
cadires, amb carmanyoles o entrepans, tots es
van col·locant al voltant de la pantalla. La platja
es va atapeint i algú es posa un jersei, que a
última hora ja refresca.
Quan la llum del dia ja gairebé s'apaga, s'encén
el projector i comença la pel·lícula: ha tornat el
Cine-Pícnic de la Plataforma per la Llengua, i
durant tres setmanes, cada dimarts, es repetirà
el ritual de baixar en processó fins l'espigó i
gaudir d'una bona estona, a la fresca, veient una
bona pel·lícula en català amb la família i els amics.
A la tornada les nenes s'han adormit i els pares,
a més de carretejar la nevera portàtil i les joguines,
han de dur-les a coll. Tanmateix, l'esforç paga la
pena quan pensen en la cara de felicitat que feien
mentre anaven cap a la platja i la il·lusió amb què
esperen la pel·lícula de la próxima setmana.
Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/maresme
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L'Ajuntament
de Sabadell i la direcció
de Ràdio Sabadell,
compromesos pel català
Arran de la polèmica generada davant la possibilitat
que el nou Contracte Programa de Ràdio Sabadell
no prioritzi el català com a llengua vehicular i d'ús
habitual a la ràdio municipal, les entitats de defensa
de la llengua de Sabadell, la Coordinadora
d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
Òmnium Cultural Sabadell i la Plataforma per la
Llengua Vallès Occidental, redactaren un comunicat
conjunt en defensa del català com a llengua d'ús
habitual a Ràdio Sabadell.
En una reunió posterior dels representants de les
entitats de defensa de la llengua amb el regidor de
Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, el Sr. Juan

Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/
vallesoccidental
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Josep Abad i Sentís
Plataforma per la Llengua Vallès Occidental

Carlos Sánchez, i amb el director de Ràdio Sabadell,
el Sr. Marc Sabater, el regidor, davant la inquietud
mostrada per les entitats tant pel text tan genèric -i
ambigu- del Contracte Programa, com per algunes
manifestacions fetes durant el decurs del ple
municipal que qüestionaven el català com a llengua
vehicular, es va comprometre a incloure un nou punt
en el contracte que serveixi per deixar clar que el
català és i continuarà sent la llengua vehicular a la
ràdio municipal de Sabadell. Concretament, un punt
que remarqui que cal "prioritzar el català com a
llengua d'ús habitual i de cohesió social a la
programació de Ràdio Sabadell".

Presentació de la guia El català també és meu, un llibret adreçat
als nous i futurs parlants de català. El passat 18 de gener, la Plataforma
per la Llengua, juntament amb l'Oficina de Nova Ciutadania i amb la
col·laboració del Centre de Normalització Lingüística de Sabadell (CNL),
va presentar, a la Biblioteca Vapor Badia, la guia El català també és meu.
Es tracta d'una eina adreçada a totes aquelles persones que volen
aprendre el català però que encara no han començat a fer-ho, a aquelles
que encara no ho han decidit perquè tenen certa resistència i a aquelles
que ja el saben però que encara no s'han llençat a parlar-lo.
La presentació va anar a càrrec del senyor Quim Carné, regidor de Drets
Civils i Ciutadania, i la senyora Carme Forcadell, coordinadora de la
Plataforma per la Llengua Vallès Occidental. Com a cloenda, dos
alumnes del CNL explicaren la seva experiència personal de fer-se seu
el català, i recitaren “Corrandes d'exili” del poeta Joan Oliver "Pere
Quart" i “Venim del nord, venim del sud” de Lluís Llach.
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"Si us plau, parla'm
en català", a Tarragona
La ferma voluntat de la Plataforma per la Llengua de
territorialitzar el discurs d'acollida lingüística es fa
present, entre d'altres, a les comarques tarragonines.
Si en el darrer número de La Corbella s'exposava
l'inici de la campanya “Si us plau, parla'm en català”
a la ciutat de Tarragona, la campanya no ha fet més
que expandir-se i amplificar el seu objectiu al llarg
dels darrers mesos. L'èxit inicial -amb l'edició de
10.000 postals i més d'un miler de xapes
corporatives en què diversos nouvinguts demanaven
que la societat tarragonina els parlés en català- no
només ha estat important sinó que ha tingut una
continuïtat temporal gràcies a la diversificació dels
àmbits d'incidència.
La iniciativa de la Plataforma per la Llengua, que va
comptar amb la col·laboració del Servei de Política
Lingüística de l'Ajuntament i el Centre de
Normalització Lingüística de Tarragona, i que obtingué
el suport de la Direcció General de Política Lingüística
de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Jaume
Bofill, va desenvolupar-se en primer lloc a la ciutat
de Tarragona. Durant els mesos següents el
missatge es difongué per les principals entitats de la
Conca de Barberà, el Baix Camp i l'Alt Camp. Així,
entitats juvenils, associacions culturals i
organitzacions sindicals han anat rebent la proposta
per sensibilitzar la població catalanoparlant de la
necessitat de dirigir-se en català als nouvinguts.
La campanya “Si us plau, parla'm en català” -les
postals de la qual també s'han distribuït per les 22
biblioteques públiques de les comarques del Camp
34
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Francesc Marco
Plataforma per la Llengua Tarragonès

de Tarragona, el Baix Penedès, la Conca de Barberà
i el Priorat- s'ha completat, també, amb actuacions
dirigides directament a la població nouvinguda. Per
exemple, gràcies a l'edició de targetes multilingües
per als cambrers, des de la Plataforma per la Llengua
s'ha volgut millorar l'ús de la llengua en el sector de
la restauració, i també s'ha tingut cura en els drets
lingüístics dels consumidors pel que fa a l'atenció
dels restaurants xinesos de Reus.
Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/tarragones
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Encontres amb institucions
i participació a les trobades
d'escoles en valencià

Àlvar Kuehn
Plataforma per la Llengua País Valencià
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D'altra banda, la participació més activa de l'entitat
entre els mesos d'abril, maig i juny ha estat la
presència a diverses Trobades d'escoles en valencià.
Enguany, la col·laboració ha estat amb les Trobades
de Castelló, Alacant, Vilallonga (la Safor) i Benitatxell
(la Marina). La participació de la Plataforma per la
Llengua ha consistit amb la distribució de les
publicacions i material divers, difusió dels nostres
projectes i el treball de l'entitat pel valencià, un taller
de contes tradicionals per als més menuts. També
vam difondre informacions al voltant de la campanya
"Joguets en valencià" amb la intenció de sensibilitzar
indústria, comerços, pares i mares i els més menuts
sobre l'etiquetatge dels joguets.

VILA-REAL / ÀLVAR KUEH
N

L'activitat de la Plataforma per la Llengua País
Valencià dels darrers mesos s'ha caracteritzat
principalment per diversos encontres institucionals
i amb entitats així com amb la participació amb
diverses trobades comarcals d'escoles en valencià.
En destaquem els encontres amb la Delegació de
l'Institut d'Estudis Catalans a Castelló, amb la
Universitat Politècnica de València, amb els
Ajuntaments de Vila-real, Ontinyent o Agullent o
amb entitats com la plataforma d'entitats Castelló
per la Llengua. De fet, el treball amb sinergies amb
d'altres institucions i entitats així com implicació
amb el treball, la defensa i promoció del valencià
amb les més diverses entitats és un dels trets
característics de la Plataforma per la Llengua de
treball en conjunt de promoció i acció del valencià.

Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia
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A més a més

Puixança i reedició del còmic
franco-belga en català
Des de fa un parell d'anys que el còmic de la factoria franco-belga en
català es torna a reeditar. I no es tracta d'un cas aïllat, sinó d'uns
quants. Ens referim a les reedicions del famós futbolista del Barça
Eric Castel (de Norma Editorial), del qual n'han sortit 15 volums, i de
la col·lecció Yakari, també editat per la mateixa editorial, en què es
publiquen dos àlbums en un mateix volum (fins ara n'han sortit 10, és
a dir, 20). De fet, els volums novè i desè mai no s'havien publicat en
català. Per la seva banda, Editorial Base està editant totes les aventures
dels Barrufets, però també ha publicat 5 títols nous. Alhora, la mateixa
editorial ha reeditat la coneguda història de La flauta dels sis barrufets,
en què hi apareixen els personatges de Jan i Trencapins, i tres històries
noves d'aquest parell d'amics que o bé eren inèdites o bé només
s'havien publicat a la revista Cavall Fort,
traduïdes pel mític Albert Jané.
Aquestes noves publicacions i les
reedicions de les aventures d'Astèrix
(Salvat) i de Tintín (Joventut) configuren
un panorama força bo per al còmic
franco-belga en català. A tot això cal
sumar-li les reedicions de Les aventures
de Massagran (Editorial Casals) i de Bibi
i Tobi (Editorial Base), d’autors catalans.
Podeu trobar els àlbums a les llibreries,
a les llibreries especialitzades en còmics
o als webs respectius de les editorials.

Neix el primer
diccionari jurídic
en català a la xarxa
A finals del 2011 es posà en
marxa el primer diccionari jurídic
en català disponible a la xarxa a
través del web de l'Institut
d'Estudis Catalans. Josep
Cruanyes, president de la
Societat Catalana d'Estudis
Jurídics, filial de l'IEC, va
explicar que el projecte -iniciat
per Josep Mas i Solench- ha
trigat deu anys a tancar-se a
causa de la manca de
finançament i de la complexitat
de l'obra. L'edició compta amb
uns 8.000 termes, i inclou
fraseologia, expressions llatines,
història del dret i de juristes
destacats i l'explicació dels
conceptes del dret civil català.
Benvingut al món en català!
Pots consultar el diccionari en aquest
enllaç: http://cit.iec.cat/DJC
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Opinió

Un comiat,
després de 18 anys
Va ser cap a l'abril-maig de 1994, quatre o cinc
mesos després del seu naixement (desembre de
1993), que vaig entrar en contacte amb la
Plataforma per la Llengua. Hi vaig contactar i ja
m'hi vaig integrar ràpidament, perquè de seguida
vaig tenir clar que el projecte valia la pena i tenia
futur. Recordo perfectament que qui m'hi va
introduir fou el politòleg Roger Buch, que havia
estat monitor meu de colònies a l'escola i institut
d'EGB i BUP; divuit anys més tard li torno a agrair
el seu oferiment.
La majoria de lectors no ho deuen saber, però el
passat u de maig vaig haver de deixar la Plataforma
per la Llengua amb l'objectiu d'evitar
incompatibilitats amb la nova tasca que m'han
encarregat: dirigir el Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona, que depèn del Consorci
per a la Normalització Lingüística. Així, des del
passat u de maig vaig fer efectiva la meva dimissió
com a membre de l'Executiva de l'entitat -el que
altres organitzacions anomenen “junta”- i, uns dies
abans, vaig deixar de ser-ne treballador.
La meva vinculació amb la Plataforma per la
Llengua no ha estat (pràcticament) mai
interrompuda. Ni una estada més o menys llarga a
l'estranger com a estudiant Erasmus ni tampoc el
mig any que vaig treballar al Servei de Política
Lingüística del Govern d'Andorra no van impedir
que hi mantingués el contacte: ja fos en l'eficaç
campanya per poder veure els films de Harry Potter
en català (2001-2002) o bé transportant la

38

Composici�n

Jordi Manent
Membre de l'Executiva de la Plataforma
per la Llengua entre 1994 i 2012

“filosofia” de la política lingüística de la Plataforma
per la Llengua en un Govern, l'andorrà, massa
preocupat per la correcció lingüística i poc atent a
les necessitats de la dinamització lingüística (2005).
El meu aterratge a la Plataforma per la Llengua em
va permetre conèixer els fundadors (jo no m'hi he
comptat mai): Roger Buch, Guillem Carbonell, Jordi
Chavarria, Bernat Gasull, Martí Gasull, Laia López,
Jaume Llansó, Àlex March, Enric Massaneda, Lali
Mestres, Neus Mestres, Xavi Mora, Sara Nadal i
Elisabet Villalta. Aviat vaig ser el més jove del grup,
ja que tots tenien entre quatre i vuit anys més que
jo, però aviat vaig comprovar que l'arribada de gent
nova m'equiparava amb persones de la meva edat.
I el relleu i la renovació del personal ha estat
incessant. De fet, tan sols són dos els fundadors
que continuen en actiu: Gasull i Gasull, a més de
la reincorporació recent de Neus Mestres.
La Plataforma per la Llengua ha estat, per a mi,
una escola de vida i d'aprenentatge. He après a fer
de tot: des d'activisme de carrer a l'organització
d'actes passant per la confecció de pressupostos,
la redacció de comunicats de premsa o el tracte
amb polítics, empresaris o periodistes. He de dir
que gairebé sempre m'ho he passat molt bé. Hi
he fet bons amics i hi he tingut bons companys de
feina. Dels 18 anys, 13 els he treballat com a
voluntari, i tan sols 5 com a assalariat. Recordo
una anècdota reveladora de la meva inexperiència
inicial. Devia ser vers 1995-1996. Havia redactat la
meva primera nota de premsa i la vaig enviar per
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fax (sí, sí: aleshores es feia per fax) a diversos
mitjans de comunicació per convocar-los en una
roda de premsa. Tot era correcte: el lloc i l'hora de
la convocatòria, el motiu pel qual es cridava els
mitjans, etc. Cinc minuts després d'haver enviat el
comunicat a uns quants mitjans, vaig rebre la
telefonada d'un periodista d'El Temps que em
preguntava quin dia tindria lloc la roda de premsa.
Pobre de mi, m'havia oblidat una dada essencial.
Són diverses les actituds i els valors de la
Plataforma per la Llengua que m'han impregnat o que he intentat que m'impregnesssin- com a
persona i com a treballador: el realisme i
l'idealisme, el pragmatisme, l'altruisme, la
tenacitat, el rigor, la constància, l'eficàcia… I són
diverses les campanyes de l'organització que és
l'ONG del català que han fet forat en el país i en
pro de la llengua: l'etiquetatge de la Coca-cola en
català, el doblatge dels films de la Pocahontas i de
Harry Potter al català, el catàleg d'IKEA (aconseguit
en català 10 anys després de la primera carta que
se'ls envià), etc., etc.
Deia unes línies amunt que he deixat l'Executiva i
també el lloc de treball. Alhora, em veig obligat a
deixar la direcció d'aquesta revista, La Corbella, de
la qual he estat director entre l'octubre del 2005 i
el setembre del 2012. En lloc meu em substituirà
l'historiador i membre de l'Executiva Francesc
Marco, que segur que millorarà el producte que
teniu a les mans. Ara bé: la meva relació amb
l'entitat no s'estronca, ja que continuaré essent-
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ne soci i també amb algunes col·laboracions amb
La Corbella. Aquest número de setembre, que és
el darrer que dirigeixo, ja havia estat començat
abans de la meva marxa.
Sens dubte, la Plataforma per la Llengua ha
configurat un model nou, renovador i imaginatiu a
l'hora de fer activisme lingüístic. Sens dubte la
Plataforma per la Llengua ha ajudat a millorar i a
fer respectar l'estatus i la salut de la llengua
catalana. És una eina que val la pena i que cal
seguir potenciant entre tots (3.500 associats no
són suficients, amics i amigues). La seva eficàcia
és gairebé immillorable, la qual cosa fa de
l'organització una eina de país indispensable. Jo
en tinc grans records. Ara la meva vida s'encamina
cap a l'administració pública, des d'on confio a durne a terme una bona gestió i influir-hi amb les
bones tècniques apreses a la Plataforma per la
Llengua. És curiós que ara fa aproximadament un
any i mig fos precisament Yvonne Griley, actual
directora general de Política lingüística, qui deixés
l'Executiva de l'entitat per a incorporar-se al
Govern. És un bon senyal que les nostres
institucions cridin a persones que han passat per
aquesta entitat. Deu voler dir que les coses no es
fan pas malament, oi? Per molts anys, Plataforma!
Fins a la propera, amics!
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Avenç imparable de la
Plataforma per la Llengua
a les xarxes socials
La Plataforma per la Llengua ha trobat en les xarxes
socials un canal immillorable per difondre les seves
idees i activitats i per interactuar i parlar amb el ciutadà
sobre l'estat de la llengua catalana. La gran participació
de totes aquestes persones que ens acompanyen
diàriament a través d'aquests mitjans ha fet que durant
l'últim any el nombre de seguidors de l'entitat a les
xarxes socials s'hagi multiplicat exponencialment. Per
exemple, durant el passat mes de maig, la nostra
pàgina de Facebook va superar els 15.000 seguidors i
el nostre perfil de Twitter els 7.000! Us donem les
gràcies a tots i totes per fer-nos créixer!

Podeu
vis
la nos itar
tr
pàgina a

plataformaperlallengua

@llenguacat

Podeu
seguid fer-vos
nostre ors del
canal

T’interessa col·laborar amb la Plataforma per la Llengua?
Omple aquest formulari i fes-nos-el arribar a l’adreça:
Via Laietana, 48 A. Principal 2a - 08003 Barcelona. O bé entra al nostre web, www.plataforma-llengua.cat
O bé truca al 93 321 18 03. O bé envia’ns un correu electrònic a info@plataforma-llengua.cat

Vull fer-me soci

Vull ser voluntari i col·laborar en les diferents accions

Nom i cognoms:
Adreça:
Població:

Codi postal:

Telèfon:

Mòbil:

A/e:

DNI:

Edat:

Professió:
En el cas de fer-te soci segueix omplint la butlleta

Quota:

Soci protector

Especial

Normal

(mínim 25 euros al trimestre)

(15 euros al trimestre)

(10 euros al trimestre)

Periodicitat de pagament:

Trimestral

Anual

Reduïda
(5 euros al trimestre)

Signatura

Número de compte
Entitat

Oficina

DC

Número de Compte

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