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Editorial

En moments d’incertesa política i reivindicacions intenses com els 
viscuts aquests darrers mesos, com els d’avui mateix, des de l’ONG 
del català no hem parat de treballar. Perquè cal continuar avançant. 
Malgrat el context –divers arreu dels diferents territoris– les urgències 
de la llengua no s’aturen, i les campanyes de l’entitat tampoc.

Amb 25 anys a l'esquena de transformacions i millores tangibles a 
favor de la llengua i gràcies als 20.000 socis que estimen la nostra 
llengua i volen fer-la avançar, continuem assolint èxits, continuem 
avançant.

A més de la feina de formiga del dia a dia –negociant la incorporació 
de la nostra llengua amb empreses i multinacionals, pressionant 
l’administració perquè compleixi la legislació vigent, etc.– tenim 
entre mans dues campanyes de gran abast: a favor de la unitat de la 
llengua i a favor de l’ús social del català a l’escola. 

Aquests són dos pilars fonamentals de la llengua i la societat que és 
necessari blindar i enfortir. L’escola catalana, en llengua i continguts, 
és l’espai formatiu de la infància i l’adolescència, l’espai dels valors 
i l’aprenentatge. Al mateix temps, el domini lingüístic és el marc 
territorial de la llengua i l’espai natural sobre el qual treballem.  
Alguns el voldrien fragmentat. Nosaltres, unitari i divers. 

Per això, més enllà de les línies administratives actuals, destinem els 
nostres esforços a millorar la situació de la llengua que compartim 
en el conjunt dels territoris de parla catalana: perquè volem millorar 
la formació dels futurs advocats en el conjunt de les facultats de 
dret de la Xarxa Vives, perquè creiem imprescindible apropar les 
novetats audiovisuals als espectadors algueresos, perquè impulsem 
tallers refrescants de doblatge a les comarques d’Alacant, perquè 
apostem perquè la comunitat d’origen llatinoamericà arreli a les Illes 
Balears, perquè amb l’Apparella’t volem que tothom pugui aprendre 
i practicar la llengua.

De la mateixa manera que engeguem totes aquestes actuacions 
aquí, també desenvolupem un programa exterior per explicar al 
món els greuges que pateix la llengua, i les seves altes potencialitats, 
sovint encara per desplegar del tot. Ho fem en nombroses reunions 
amb eurodiputats i institucions polítiques i acadèmiques europees, i 
també a partir d’exposicions i materials multilingües que apropen la 
realitat de casa nostra a l’opinió pública dels diferents països. 

I tot això ho podem fer també gràcies als centenars de voluntaris 
que destinen una part del seu temps a contribuir a fer del català la 
llengua comuna i de cohesió social, i dels petits gestos pel català, 
aportacions econòmiques puntuals que es destinen a projectes 
concrets que desenvolupa la casa. 

A tots ells, a tots vosaltres,  
moltes gràcies per estimar la llengua! 
I recordeu: som 10 milions, som una llengua.

Cal 
continuar 
avançant
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De jutjat de guàrdia

El matí del dilluns  
14 d’octubre de 2019 es fa 
pública la sentència del judici 
contra el procés. Després 
de llargs mesos d’instrucció 
judicial, de la vista oral,  
de la presentació de proves  
i de setmanes de deliberació, 
el Tribunal Suprem va 
condemnar per unanimitat 
els membres del govern de 
la Generalitat de Catalunya, 
la presidenta del Parlament 
i els líders de les entitats 
cíviques que l’any 2017 van 
impulsar el referèndum 
d’autodeterminació de 
l’1 d’Octubre. 

Les hores televisades 
d’arguments i les desenes i 
desenes de testimonis no van 
aconseguir l’absolució dels 
presos polítics. El tribunal 
considerà provats els delictes 
de sedició i malversació.  
Cent anys de presó, 
inhabilitacions i multes  
en serien la conseqüència. 

Analitzant el conjunt del 
procediment judicial, ens 
preguntem de nou pels drets 
lingüístics dels aleshores 
acusats i ara condemnats, 
i dels testimonis que volien 
expressar-se en català.

El judici 
del procés  

(sense drets 
lingüístics?)
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La petició de les defenses

Les defenses d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, 
Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Cuixart i Carme Forcadell van 
plantejar, en el capítol específic destinat a la reivindicació de 
drets fonamentals, el dret d’utilització de la llengua catalana 
com a llengua del procés. En alguns casos es va al·ludir a 
la necessitat que s’arbitrés un sistema tècnic de traducció 
simultània –no consecutiva– que permetria la pràctica 
de qualsevol acte processal en llengua catalana sense les 
interferències que ocasionaria un traductor que s’interposés en 
el missatge que cada acusat volia transmetre al tribunal.

Aquesta petició va ser desestimada. Per què?  
Com van argumentar-ho des del tribunal?

La Sala, com ja anticipà in voce en resoldre l’audiència 
preliminar [...] rebutjà la possibilitat que l’interrogatori es 
practiqués mitjançant traducció simultània, que hauria exigit 
als membres del tribunal l’ús d’auriculars.

Les raons d’aquest rebuig poden explicar-se des d’una 
perspectiva doble. D’una banda, per l’afectació que aquesta 
pràctica podria comportar respecte del principi de publicitat. 
D’una altra banda, pel veritable significat constitucional del 
plurilingüisme en el nostre sistema, construït normativament 
a partir d’una delimitació espacial o territorial de la seva 
respectiva vigència.

Admetre l’exigència d’auriculars com a única forma de garantir 
el dret d’expressar-se en la llengua pròpia hauria implicat el 
sacrifici del principi de publicitat. Si entendre les preguntes 
dels Lletrats i les respostes dels acusats hagués exigit disposar 
d’auriculars, hauríem exclòs de manera injustificada totes 
aquelles persones que, tot trobant-se en la sala de judicis o 
seguint la retransmissió televisada del procés, no tinguessin 
a l’abast aquests dispositius. També hauríem exclòs els qui 
seguissin el judici a través d’un senyal de transmissió els 
responsables del qual no consideressin oportú o rendible 
d’incorporar-hi una veu en off que en fes la traducció.

En definitiva, acceptar allò que es demanava de nosaltres 
hauria representat erosionar, sense cap raó aparent que 
ho justifiqui, els avantatges de la publicitat com a principi 
del procediment. Aquesta mesura era manifestament 
incompatible amb l’aposta decidida de la Sala de convertir la 
sala de plens en un escenari en el qual tot es pot veure, tot es 
pot valorar, i tot és fiscalitzable. I, allò que és més important, 
es tractaria d’un sacrifici innecessari i injustificat

Ni raons econòmiques ni dificultats tècniques

En els escrits justificats, el tribunal reconeix que prioritza la 
comoditat dels teleespectadors de l’estat espanyol que no 
entenen el català, a la dels acusats que havien de defensar-
se de greus acusacions que podien condemnar-los –com va 
succeir– a llargues penes de presó. Com reconeix el tribunal 
mateix, aquesta no és una decisió motivada per raons 
econòmiques ni tampoc atribuïble a dificultats tècniques.

Així ho expressen: 

No han estat raons econòmiques associades als costos del 
procés. Tampoc dificultats tècniques que fessin inviable la 
traducció simultània. La circumstància que ha condicionat 
la nostra decisió està vinculada a la singularitat d’aquest 
procés, desenvolupat en sessions orals que s’han prolongat 
durant quatre mesos i televisat mitjançant streaming en tota 
la seva integritat.

[...] hem considerat necessari preservar tots els avantatges 
i les garanties pròpies del principi de publicitat. Qualsevol 
ciutadà que hagi volgut seguir el desenvolupament de les 
sessions del judici oral ha pogut fer-ho sense que l’absència 
d’auriculars a l’abast li hagi minvat la capacitat de poder-se 
formar una opinió d’allò que s’esdevenia a la Sala.

Conclusions

Tot i que la legislació vigent reconeix el dret dels ciutadans de dirigir-se a 
l’Administració de Justícia de Catalunya en català, en el cas dels òrgans jurisdiccionals 
centrals de l’estat espanyol, com el Tribunal Suprem o l’Audiència Nacional, la Llei 
Orgànica del Poder Judicial legalitza un tracte discriminatori per raó de llengua i no 
recull de manera explícita el dret de les parts de seguir el procediment en qualsevol de 
les llengües de l’estat diferents del castellà.

• Tribunal Suprem: “No existeix, per tant, el dret d’ús d’un mecanisme 
de traducció simultània que obligui el Tribunal Suprem a presenciar el 
desenvolupament de la pràctica de la prova i les al·legacions de les parts en 
un idioma diferent de l’idioma oficial.”

• Tribunal Suprem: “És en aquest marc constitucional en el qual la Sala s’ha 
mogut per resoldre l’al·legació d’algunes de les defenses, referida a la possible 
vulneració del dret d’ús de la llengua pròpia en llur relació amb els òrgans 
jurisdiccionals de l’Estat –en aquest cas, el Tribunal Suprem– i, per tant, fora 
de l’àmbit específic de cooficialitat.”

• Tribunal Suprem: “Per tot quant s’ha esmentat, l’al·legació sobre la possible 
vulneració del dret d’expressar-se en llengua catalana manca del tot de 
fonament.”

Què diu la sentència en temes de llengua?

De jutjat de guàrdia

Òscar Escuder
President de la 

Plataforma per la Llengua

Carme, 
estimada
Espero que estiguis el millor 
possible, malgrat tot. Encara no 
ha passat un mes de la darrera 
visita que et vam fer, i han passat 
tantes coses: eleccions (amb 
més diputats independentistes 
que mai), els talls de carretera, 
el judici vergonyós al MHP, 
i la presentació de l’informe 
d’Amnistia Internacional sobre el 
vostre judici. 

Per part de la Plataforma per 
la Llengua hem començat la 
campanya d’unitat de la llengua, 
per conscienciar a tothom i per 
demanar a tots els governs  
que actuïn en conseqüència.  
Això sí: unitat, i reconeixement 
de les diferents varietats 
dialectals, només faltaria.  
El lema central és: “Som 10 
milions, som una llengua”.

A més, ja es va acostant la 
propera edició dels Premis 
Martí Gasull i Roig. Aviat 
rebràs la llista dels precandidats 
proposats.

Una forta abraçada.

NO HE POGUT TENIR UN JUDICI 
NI JUST NI EN CATALÀ

Denunciem la discriminació 
lingüística a la justícia

#ProudeCatalanofòbia

 www.proudecatalanofobia.cat
Signa la petició a 



10 11

Percentatge d’hores per llengua 
en el grau de Dret

Distribució per llengua  
de les hores del grau de Dret

Distribució per llengua  
de les hores del màster d’Advocacia
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Recursos jurídics disponibles

La Plataforma per la Llengua, a més dels estudis i investigacions 
com l’Estudi sobre els usos lingüístics a les oficines notarials de 
Catalunya (2018) o l’estudi Quins són els obstacles que impedeixen 
l’ús del català a la justícia? (2017), només el 2018 ha atès 25 queixes 
(i un total de 61 durant els darrers 4 anys) relacionades amb 
l’Administració de Justícia, tant l’autonòmica com l’estatal.

Precisament arran del darrer estudi, l’entitat ha elaborat el portal 
Recursos jurídics en català, que difon materials de treball en català 
per als juristes i vol mitigar així aquest impediment.

Aquesta recerca que s’ha presentat és un punt de partida per 
treballar aquest aspecte. Per visibilitzar el fenomen i veure la 
magnitud del problema. I a partir d’aquí caldrà explorar les 
possibilitats de treballar conjuntament amb el món universitari 
i judicial perquè aquestes xifres canviïn en els graus de Dret i 
els màsters d’Advocacia, i en la carrera judicial, inclosa l’Escola 
Judicial, que malgrat que té la seu a Barcelona, no empra el català 
en cap de les formacions. Aquestes xifres són de jutjat de guàrdia!

Les facultats de Dret: de jutjat de guàrdia!
L’estament judicial  
es troba avui al centre  
del debat social i polític. 
Però, quina formació 
lingüística reben  
els seus membres?  
Quina és la situació  
de la nostra llengua  
a les facultats de Dret?
La Plataforma per la Llengua ha publicat 
un report sobre la llengua en els estudis 
de Dret de les universitats catalanes 
públiques i privades. L’anàlisi compta 
quants grups hi ha per cada assignatura 
i quantes hores de classe fan i es fixa 
en quina llengua s’imparteix a partir 
dels plans docents i les dades que es 
publiquen als aplicatius d’horaris de les 
facultats.

Els resultats mostren que només el 
40% de les hores lectives dels graus 
de Dret i menys del 30% de les dels 
màsters d’Advocacia són en català. 
També assenyalen que en general hi 
ha més hores de docència en català a 
les universitats fora de Barcelona i a les 
universitats públiques.

La llengua dels graus  
i els màsters?
Ja fa temps que es constata que el 
català té poc pes en l’àmbit jurídic. Així 
ho mostren les dades de les sentències 
publicades en català a Catalunya, 
que a més reculen any rere any –l’any 
2018 ja només van ser un 7,7%–, o les 
dades sobre la llengua dels documents 
notarials –només un 24,6% de les 
escriptures són en català.

Per una altra banda, només un petit 7% 
dels aspirants a advocat fan l’examen 
de capacitació per a l’Advocacia en 
català a Barcelona. Alguns aspirants 
catalanoparlants ens han relatat que 
tenen dificultats per desenvolupar 
la professió en català per manca de 
formació o de seguretat lingüística. 
Aquest fet no el pateixen els aspirants 
castellanoparlants. Per tant, si tenim en 
compte els resultats de l’estudi, podem 
establir una causalitat entre la poca 
presència del català en l’ensenyament 
universitari i aquest fenomen.  
Aquestes dades ens han motivat  
a investigar la situació del català  
en l’ensenyament del Dret.

Els resultats que ha aportat aquesta 
investigació són preocupants. Només 
4 de cada 10 hores del grau de Dret 
són en català, i en el cas del màster 
d’Advocacia, no arriben al 30%. Destaca 
el fet que és un àmbit molt lligat a 
l’Administració estatal, en què l’ús 
de l’anglès és baix (7% en els graus i 
3% en els màsters), de manera que el 
desplaçament del català es produeix 
només a favor del castellà, que és la 
llengua que s’utilitza més a Catalunya 
en la docència del Dret, tant en els graus 
com en els màsters.

La situació és encara més preocupant 
en el cas de les universitats privades  
(a ESADE, per exemple, no es fa ni 
una sola classe en català): només el 
5,6% de les hores del grau de Dret 
són en català, i no arriben al 10% en 
el màster d’Advocacia. Per contra, la 
UOC i la URV garanteixen als estudiants 
el dret d’estudiar el grau i el màster 
en català i serveixen d’exemple per 
a la resta d’universitats: fer-ho no és 
impossible, és qüestió de tenir una bona 
planificació lingüística.

De jutjat de guàrdia

Rut Carandell
Advocada i membre de l’Executiva 

de la Plataforma per la Llengua

El llenguatge jurídic
L’aprenentatge del llenguatge tècnic jurídic en 
català és una eina indispensable per garantir 
l’exercici professional de l’advocacia en català i, 
de retruc, el dret dels usuaris de la justícia a un 
procediment judicial en català. La paraula, en 
un registre molt tècnic, és l’eina de treball dels 
advocats. 

L’estudi sobre les hores d’ensenyament en 
català a les facultats de dret ens demostra que 
grans grups de les noves fornades de juristes 
arribaran a l’exercici professional sense dominar 
o conèixer el català jurídic i, per tant, seran un 
obstacle més en la normalització del català a la 
justícia.

Cal revertir la situació, no sols en les 
hores de docència en català, sinó també en 
què els materials docents i la legislació i 
jurisprudència estudiats a l’aula ho siguin, 
perquè l’aprenentatge pugui garantir un exercici 
solvent. 

En la formació dels professionals del dret és on 
ens ho juguem tot, i on l’anglès no pot ser cap 
excusa, donat que els continguts són adreçats 
als graduats que volen exercir aquí, i la formació 
es basa en casos pràctics dels tribunals d’aquí. 

Aquest estudi retrata una mancança estructural 
que requereix un compromís per part de 
les universitats, especialment en el màster 
professionalitzador de l’advocacia. Que la 
situació és simplement volguda o tolerada per la 
deixadesa de la majoria d’universitats públiques 
i privades catalanes, ho demostra la plena 
normalitat de l’URV en l’ús del català. 
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G E N E R A C I Ó

Aquesta no és només una preocupació d’avui, però el cert és que moltes famílies  
amb fills adolescents i joves troben a faltar un marc audiovisual i lúdic per a ells.  
A la dècada dels anys vuitanta i noranta, i fins ben entrada la primera dècada  
del segle XXI, el català tenia una presència apreciable en el lleure de molts joves:  
era la generació de Bola de Drac.

Del 2000 al 2012, per exemple, molts dels qui sortien de l’etapa del Club Super3 es 
vinculaven al 3XL, el canal juvenil de Televisió de Catalunya que combinava la televisió 
convencional amb un portal web en català adreçat al públic juvenil. També tenia molta 
més incidència l’impacte de les pel·lícules en català –tot i que clarament insuficient 
atesa la vitalitat de la llengua–, perquè l’oferta audiovisual era més restringida.

La potent irrupció del món digital en les nostres vides i les formes noves d’expressió 
cultural per les xarxes socials i les plataformes de continguts en streaming han canviat 
en bona mesura els hàbits d’oci, i de manera molt significativa entre les generacions 
més joves. 

Les generacions que avui omplen els patis de les escoles de les nostres ciutats en 
general perceben el català com una llengua de l’escola i institucional, però no la 
identifiquen com una llengua del carrer i de les xarxes socials, on passen moltes hores.  
I és que les preferències dels adolescents i joves s’han desplaçat majoritàriament cap  
a noves propostes del món digital, on falten referents culturals en la nostra llengua.

La Plataforma per la Llengua ha detectat la necessitat d’espais d’oci nous i creacions 
audiovisuals en català, enfocats sobretot als joves, que redrecin la situació i el paper del 
català com a llengua de cohesió i d’oci del jovent. A continuació us presentem algunes 
iniciatives que treballen en aquest sentit.

La poca oferta cultural i audiovisual  
en català adreçada als més joves 
influeix en els usos lingüístics dels 
adolescents. Hi ha alternatives?

Cultura, lleure i joventut
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Els tallers  
de rap a Maó
(o com apuntalar la 
continuïtat de l’idioma)

Ivan Solivellas
Lingüista i membre de 

l’Executiva de la Plataforma 
per la Llengua

llengua com a pròpia. Per això, un dels 
reptes de la normalització lingüística 
del català consisteix a crear tot un 
conjunt de referents culturals enfocats 
fonamentalment en els joves. Sí, parlam 
dels youtubers, dels instagramers i de la 
resta d’influencers que avui dia són un 
dels punts forts de la cultura juvenil, 
però també parlam de música, cinema, 
sèries televisives i molt més. Per això, 
des de la Plataforma per la Llengua, 
que sempre hem apostat per navegar 
cap als horitzons nous a favor de la 
normalització lingüística, hem decidit 
treballar sobre aquest tema. En el cas 
concret de les Illes Balears, el passat 18 de 
setembre vàrem organitzar divuit tallers 
de rap a Maó –un dels nuclis menorquins 
amb major índex de castellanoparlants–, 
a càrrec del cantant Lluís Juaneda.

Mitjançant aquests tallers, doncs, hem 
volgut transmetre als alumnes que la 

llengua no és només una assignatura, 
que al darrere hi ha tot un conglomerat 
sociocultural (i de país) que, per 
descomptat, no deixa de banda la seva 
cultura i els seus interessos, atès que 
la llengua és cosa de tots, més enllà de 
l’edat, del sexe, de l’origen, etcètera. 
En aquest sentit, creiem que és un 
projecte molt interessant tant per a la 
normalització de la llengua com per a 
la seva dinamització a Maó, en concret, 
i a Menorca, en general. 

Esperam, doncs, poder desenvolupar 
tallers com aquest a la resta del territori 
illenc, per tal de fer que el jovent se 
senti partícip de la seva cultura i de 
la seva llengua i, sobretot, perquè cal 
reivindicar que el català, com qualsevol 
altra llengua, no té cap àmbit vetat, sinó 
que és un idioma vàlid per a la ciència, 
per a casa, per a la literatura i, per 
descomptat, per a la festa.

Un pilar fonamental de qualsevol 
llengua és que tengui continuïtat 
mitjançant la transmissió 
generacional, cosa que passa per 
dos factors: el primer, que les 
famílies mantenguin el català com a 
llengua familiar, tant entre ells com, 
sobretot, amb els fills; i el segon, 
que els joves adoptin i sentin la 
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A la Mina en català!
Juntament amb el teixit associatiu 
del barri, hem engegat un projecte 
per treballar per la cohesió social, 
amb el català com a llengua comuna. 
Volem que sigui un punt de trobada 
en els diferents espais del barri i un 
element clau per obrir fronteres, a més 
d’acostar la llengua catalana als més 
joves. 

Per això portem a terme un taller de 
rap i rumba en català amb el cantant 
de rap Nel·lo C i amb Rafalito Salazar, 
del grup Ai Ai Ai. Hi participen joves de 
diverses entitats de lleure del barri. 
A partir de la cançó enregistrarem un 
videoclip amb la col·laboració de les 
entitats del teixit associatiu i de totes 
les persones que hi participin.

Construïm  
ciutat, fem barri!
Aquest projecte ha estat guanyador del 
procés participatiu “Construint Ciutat” 
de Sabadell. Durant el curs 2019-2020 
tots els centres de secundària de la 
ciutat podran gaudir dels tallers per 
fomentar des del vessant lúdic el català 
entre els joves. 

Es tracta de quatre tallers diferents, 
segons el curs. A 1r oferim el taller 
de diversitat lingüística, en què els 
alumnes aprenen a escriure el seu 
nom en quatre llengües que tenen 
alfabets diferents, de la mà de parlants 
d’aquests idiomes. A 2n, el taller de 
mems, que consisteix a crear acudits 
a partir d’imatges amb text, per 
treballar l’empatia pel català des de 
l’humor. A 3r, el taller de glosa i rumba, 
en què es practica el cant improvisat 
fusionat amb el ritme d’un altre estil 
musical arrelat en la cultura catalana, 
amb la col·laboració inestimable de 
Carles Belda i Rafalito Salazar. I a 4t, 
el taller de xarxes socials, en què es 
dona a conèixer un món instagramer, 
youtuber, etc., que també parla català 
i que és ben viu, amb la simpàtica 
instrucció dels col·laboradors habituals 
d’Adolescents.cat. 

Tot plegat conclourà el maig del 2020 en 
una trobada en un institut de Sabadell 
per fer una mostra de la feina feta!

I els discjòqueis?
Hem creat “Punxa en català”, un recull 
amb més de 70 cançons adreçades a 
discjòqueis i altres professionals del 
sector de l’oci nocturn que cerquin 
ampliar el seu repertori musical. Amb 
el títol de cada tema musical s’adjunta 
la informació necessària per introduir-
se amb facilitat en qualsevol sessió. 

El recull, que aplega una diversitat 
d’estils, s’ha publicat en format pdf i 
en una llista de reproducció a Youtube. 
La selecció de les cançons s’ha fet 
amb la col·laboració del DJ Pam Pool, 
discjòquei resident de les festes de 
Panteres Grogues i creador de les festes 
AlliOli Olé, i del DJ Shakur, discjòquei 
resident de la sala Stroika de Manresa.

Els tallers de mems
A ningú no se li escapa que internet 
és l’univers on tot s’esdevé, les xarxes 
socials s’han convertit en places 
públiques. L’ús quantitatiu i qualitatiu 
d’una llengua també es mesura per la 
seva presència a internet.

En el cas del català, podem constatar 
que hi ha aconseguit quotes d’espai 
importants: la creació i l’èxit del domini 
.cat, la traducció de cada vegada més 
webs...

Però també és cert que hi ha 
assignatures pendents, i una n’és 
l’humor a les xarxes. Per aquest motiu 
oferim aquests tallers, que consisteixen 
a crear i difondre acudits amb imatges 
que corren per la xarxa... sí, també en 
català!

Gifs: tot un món  
a les xarxes socials
Ara disposes de 14 adhesius animats 
nous en català en format GIF, amb 
expressions com “Per molts anys”, 
“T’estimo” o “En català, també!”, que es 
poden utilitzar a Instagram, Facebook, 
Whatsapp o Twitter.

Si mai has intentat afegir un sticker a 
la teva història de l’Instagram, sovint 
hauràs hagut de fer-ho en anglès o 
castellà perquè no en trobaves cap en 
català.

Aquests adhesius animats en llengua 
catalana estan disponibles a la 
plataforma Giphy.com. Amb aquesta 
acció, volem donar més visibilitat a 
la nostra llengua a les xarxes socials 
i normalitzar-la en els espais digitals. 

Portem joves creadors 
en català a la ràdio
Per potenciar els joves que fan 
creacions en català a les xarxes 
socials, la Plataforma per la Llengua 
col·labora amb el programa iCatKids, 
d’iCatFM. Ho fa amb la secció 
“La Pantalla”, conduïda pel jove 
Daviditsme, que dinamitza un espai 
participatiu que dona a conèixer joves 
creadors de contingut audiovisual 
en català. iCatKids és un programa 
multiplataforma per a infants i joves 
d’entre 8 i 15 anys. 

La nova secció mostra tota mena de 
continguts: tutorials, covers, mems, 
gameplays... tots ells de temàtiques 
diverses, creats per joves, i fets en 
llengua catalana. El contingut en català 
per a joves és gairebé nul a les xarxes 
socials i “La Pantalla” busca trencar 
aquesta realitat. Els joves creadors que 
hi vulguin participar poden enviar un 
missatge a la Plataforma per la Llengua 
o al mateix @daviditsme_cat.
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I els videojocs, què?
Un espai que no podem perdre

El català encara és testimonial en l’àmbit dels videojocs, 
malgrat que és en el 48% de les produccions catalanes i que 
casa nostra és un pol important de creació de videojocs en 
l’àmbit europeu i mundial. Hi està per sota del pes que tenim 
com a parlants i del dinamisme que té la llengua en altres 
àmbits culturals. 

De fet, és un peix que es mossega la cua. L’oferta de la llengua 
en els videojocs condiciona l’entorn del joc, i la manca de 
vitalitat del català en aquest entorn condiciona que la nostra 
llengua no s’ofereixi en molts dels videojocs. Per això és tan 
important que el català sigui ben present entre comentaristes 
de videojocs, fòrums, competicions, youtubers, xarxes socials, 
twitchaires, game plays, eSports... espais on la llengua és 
més important fins i tot que el joc. Comptat i debatut, cal 
que el lleure dels joves i la modernitat vagin associats 
amb el català.

 

Què hi podem fer?

Més enllà de la necessària promoció que puguin fer les 
administracions, tots podem posar el nostre gra de sorra 
per activar el català en un sector clau. Una manera és donar 
suport a les iniciatives que hi ha en aquest sentit, fins i tot amb 
aportacions econòmiques (vegeu el requadre). Com més força 
tinguin, més podrem avançar en el català als videojocs, entre 
els joves i entre les generacions futures. Agraïm l’assessorament 
de la revista especialitzada en videojocs Ludica per a 
l’elaboració d’aquest article.

Ludica.cat 
Un nou mitjà digital  

especialitzat en videojocs.

Generació Digital 
Programa  

de ràdio a iCat.

Vadejocs 
Pàgina web 

 del diari ARA.

Gaming.cat  
La comunitat principal  

de jugadors 
catalanoparlants.

Eltecnologic.cat 
Pàgina web i revista 

en català sobre 
tecnologia i videojocs.

3dnassos.cat 
Pàgina web i revista  

en català sobre 
tecnologia i videojocs.

Glossaris i terminologia dels videojocs a Termcat i a Lúdica.
Institut Català de les Empreses Culturals Institució de la Generalitat  
de Catalunya que dona suport al videojoc.

QUI ÉS QUI,  
ALS VIDEOJOCS 
EN CATALÀ?

Valentúbers: un bon model
Si parlem de youtubers en valencià, parlem de valentúbers!

www.valentubers.com és la revista digital creada per la periodista Rosella 
Espinós que agrupa els youtubers en valencià. Iniciada el 2018, des d’aquest 
setembre disposen d’un portal renovat on es pot accedir als vídeos nous que 
periòdicament pugen a la plataforma més de 30 creadors: de Miss Tagless a Nina 
Baiferr, passant per Xavi Castillo. Calia un espai de difusió propi i actualitzat, i ara 
ja hi és: tot és a punt per promoure i normalitzar el valencià en l’esfera digital. 
Des de Valentúbers, a més, elaboren un glossari de la terminologia que empren. 

Alguns exemples:

• Booktúber: qui fa vídeos sobre 
literatura i els puja a Youtube.

• Valenfluencers: els influencers 
valencians. Normalment, gent que 
té molts seguidors a Instagram o 
qualsevol altra xarxa social 
i que es convertix en  
referència pel contingut  
que hi compartix.

• Valenxarxa: el món ciberactiu en 
valencià. Concepte que engloba tota 
la gent que fa servir el valencià a les 
xarxes socials.

Valentúbers 
compta amb 
el suport de 

la Plataforma 
per la Llengua 

i l’Associació 
Ciutadania i 

Comunicació 
(ACICOM).

Coneixeu  
Youtubers.cat?

Youtubers.cat neix de la necessitat de 
donar a conèixer i difondre els canals 

dels youtubers en català, que inclouen  
continguts tan diversos com ara 

videojocs, literatura, cinema, humor, 
cuina, música, moda, etc.  

També pretén oferir suport, recursos, 
guies i consells per millorar els 

continguts actuals que hi ha a la xarxa. 

La pàgina ofereix una llista  
dels 290 canals de youtubers  

que hi ha a internet i els classifica en 
actius (103) i inactius (187), segons si 

han publicat un vídeo en un termini de 
menys de tres mesos. També organitza 

esdeveniments com ara el Youtubers 
Catalans War Bot, una guerra fictícia 

a Twitter que enfronta de manera 
amistosa youtubers que fan contingut 

en català. Aquesta acció permet donar-
los a conèixer, els dona l’oportunitat 

de relacionar-se entre ells i també els 
proporciona possibles materials per als 

seus vídeos.

30%
189

367milions

+ gran del món

LES XIFRES

El 30% de les empreses de 
videojocs de l’estat espanyol 
són a Catalunya.

A Catalunya hi ha 189 empreses  
i estudis que n’elaboren.

És la indústria cultural  
amb el volum de facturació 
més gran del món.

L3S X1FRES

48%
El 100% de les produccions 
catalanes són en anglès, un 84%  
en castellà i només un 48% en 
català (en rus són també un 
48%, per sobre del xinès, amb un 
44%, i per sota de l’italià 52%, el 
francès 60% i l’alemany 60%).

A Catalunya, aquestes empreses 
van facturar 367 milions d’euros  
el 2017, que representa el 52%  
del total de l’estat espanyol.
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i de Fraga a l’Alguer
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“Som 10 milions,  
som una llengua”
En els darrers temps la llengua 
catalana ha patit nombrosos intents 
de fragmentació que tenen com a únic 
propòsit d’empetitir la nostra llengua. 
Aquest foment del secessionisme 
lingüístic, sovint, el fan les institucions 
i administracions públiques mateixes, 
un fet que ho fa encara més greu perquè 
amb doblers dels ciutadans s’ataca 
directament el patrimoni lingüístic i es 
menysté el rigor científic i acadèmic dels 
experts en filologia. 

El català és una llengua que 
comparteixen més de 10 milions de 
ciutadans europeus d’Andorra, Espanya, 
França i Itàlia. Té un origen mil·lenari i 
això ha donat lloc a una realitat unitària 
dins la seva diversitat, tal com ho 
reconeix la lingüística romànica partint 
dels criteris científics habituals.

La unitat de la llengua catalana és, 
per tant, un fet empíric i administratiu, 
independentment del nom que rebi 
cada tipus de parlar. El Tribunal 
Constitucional espanyol, en la sentència 
75/1997, de 21 d’abril, sobre els Estatuts 
de la Universitat de València, valida 
l’equivalència entre valencià i català, 
com també ho fa el Tribunal Superior 
de Justícia valencià, que va anul·lar 
una ordre de la Generalitat Valenciana 
que no acceptava el títol de Filologia 
Catalana com a prova suficient del 
coneixement de la llengua valenciana.

Tot això sembla que no és prou per a 
institucions com el govern d’Espanya 
o l’Advocacia de l’estat espanyol, que 
fa unes setmanes considerava en un 
escrit que el valencià i el català no són la 
mateixa llengua perquè no és reconegut 
a nivell legislatiu i perquè “cap altre 
estatut d’autonomia preveu el valencià 
com a llengua cooficial”, perquè a les 
normes de Catalunya i les Illes Balears 
només hi consta la llengua catalana. 

Fragmentar la llengua surt car

Les conseqüències d’aquests intents de 
trencament de la unitat de la llengua 
catalana són evidents i negatives per al 
català mateix, però especialment per a 
la ciutadania, a qui li surt car, li comporta 
més maldecaps i li lleva drets lingüístics.

Un exemple d’aquesta voluntat de 
trencar la llengua la trobem en portals 
web o documents del govern espanyol i 
ens estatals en general que ofereixen les 
opcions lingüístiques de català i valencià 
separades –com si fossin llengües 
diferents. 

Una altra conseqüència és la incapacitat 
i la manca de voluntat política dels 

governs andorrà, català, valencià, 
balear, aragonès, nord-català i sard 
de treballar conjuntament pel català. 
La manca de reciprocitat dels mitjans 
audiovisuals de parla catalana n’és 
una mostra. Sèries o pel·lícules que 
s’han doblat en tres varietats diferents 
de llengua catalana, atès que tant IB3, 
com Canal 9/A Punt, com TV3 han fet 
versions pròpies en lloc de compartir-
les i, per tant, poder tenir fins a dues 
sèries o pel·lícules més disponibles en 
la nostra llengua. És a dir, que tot això 
representa uns diners que es perden i 
que generen uns costos d’oportunitats, 
atès que es podrien destinar a doblar 
altres continguts.

‘Som 10 milions, som una llengua’

Tal com constata l’ONG del català, només el 44,5% de la 
ciutadania del Principat de Catalunya considera que “el 
valencià, el mallorquí i el català són la mateixa llengua”, 
mentre que el 51% pensa que no. El més alarmant d’aquestes 
dades és la tendència regressiva clara que presenten les noves 
generacions: com més joves, menys conscients són de la 
unitat lingüística. 

Davant aquesta realitat i dels perills que això representa per 
als parlants mateixos, la Plataforma per la Llengua engega la 
campanya “Som 10 milions, som una llengua” des del web  
www.som10milions.cat, amb l’objectiu de sensibilitzar 
la població de les Illes Balears, el País Valencià, la Franja, 
el Principat de Catalunya, Andorra, la Catalunya del Nord i 
l’Alguer que, més enllà de les denominacions populars, tots 
compartim un mateix idioma, la llengua catalana, i que els 
intents secessionistes i la manca de coordinació política 
surten cars a la ciutadania. 

Total (n = 1.602) 44,5%

44,5%

Sí No NS/NC

51%

4,6%

51%

51,3% 44,8%
38,1% 56,8%

36,5% 60,9%

41,1% 56,2%

47,3% 48,9%

50% 42%

31,7% 61,5%

44,7% 51,5%

55,9% 40,7%

44,5% 51%

59,4% 37,2%
33,3% 60,9%
39,7% 57,3%

46,4% 49,4%

25,2% 67,4%

47,6% 49,1%

39,2% 56,1%

42,5% 52,4%

47,5% 47,8%

50,2% 46,7%

34,7% 56,3%

30% 64,3%

Home (n = 777)
Dona (n = 825)

De 16 a 29 (n = 275)

De 30 a 44 (n = 441)

De 45 a 59 (n = 425)

60 i més (n = 461)

Sexe

Edat

Baix (n = 433)

Mitjà (n = 668)

Alt (n = 498)

Nivell d’estudis

Total (n = 1.602)

Català (n = 605)
Castellà (n = 735)

Espanyola (n = 1.462)

Estrangera (n = 140)

Llengua habitual

Nacionalitat

Barcelona (n = 400)

Resta AMB (n = 400)

Resta RMB (n = 401)

Àmbit de residència

Totes dues (n = 249)

Resta CAT (n = 401)

Catalunya (n = 1.085)

Resta d’Espanya (n = 286)

Resta del món (n = 230)

Lloc de naixement

Divisió d'opinions sobre si el valencià, el mallorquí i el català són la mateixa llengua
El valencià, mallorquí i català són la mateixa llengua? 
Més de la meitat de les dones, dels menors 
de 46 anys, i d’aquells amb un nivell formatiu 
mitjà, i sobretot baix, pensen que valencià, 
mallorquí i català no són la mateixa llengua.

També els castellanoparlants, els qui 
parlen català i castellà per igual de manera 
habitual i els estrangers tendeixen més a 
pensar que valencià, mallorquí i català no 
són la mateixa llengua.

Som 10 milions, som una llengua
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Les dades sociolingüístiques, tant les que podem consultar en l’Enquesta d’usos 
lingüístics de la població (EULP) com les que la Plataforma per la Llengua ha 
recollit en un estudi elaborat pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública 
(GESOP) mostren certs elements que han de posar sobre la taula un debat 
respecte de la situació del català en el sistema sanitari.

Segons els resultats de l’EULP 2018, l’ús del català amb el personal mèdic és 
més baix que amb les administracions catalanes i s’assembla molt més al de les 
administracions espanyoles (gràfic 1).

Amb l’estudi elaborat per la Plataforma per la Llengua es volia estudiar quin és 
el comportament dels usuaris de la sanitat en relació amb la llengua que parla el 
personal sanitari. Els resultats mostren que un 88,7% de la població parlaria en 
castellà si el personal sanitari se’ls dirigís en aquesta llengua, mentre que aquest 
percentatge seria del 77,1% en el supòsit que la llengua utilitzada fos el català.

El fet d’adaptar-se a la llengua del personal sanitari s’accentua encara més 
si tenim en compte dues variables: la llengua habitual i l’edat. Tant els 
catalanoparlants com la població més jove són el que tendeixen a adaptar-se 
més a la llengua del personal sanitari.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

Gràfic 1. Ús del català (només o sobretot) amb les administracions
Generalitat

Administració local

Personal mèdic

Administració de l’estat

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gràfic 2 

Parlarien en castellà 
si el personal sanitari 

parlés sempre en castellà

Parlarien en català 
si el personal sanitari 

parlés sempre en català
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Gràfic 3

De 16 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 59 anys De 60 anys i més

Llengua habitual castellà: 
Parlarien en català si el personal 
sanitari parlés sempre català.

Llengua habitual català: 
Parlarien en castellà si el personal 
sanitari parlés sempre castellà.

Quan analitzem els usos lingüístics en les administracions públiques, 
poques vegades posem l’atenció en un dels àmbits que té més importància 
en la nostra societat: el sanitari. 

El fet que els catalanoparlants puguem utilitzar la nostra llengua en cas 
de malaltia no és una qüestió –només– de garantir els drets lingüístics 
reconeguts en el nostre ordenament jurídic, sinó que també és un element 
clau perquè l’atenció rebuda sigui òptima en situacions en què ens podem 
trobar amb cert grau d’angoixa i preocupació per la nostra salut.

La salut del català

Recomanacions:

• Avançar cap a la 
capacitació lingüística 
plena del personal 
sanitari i fomentar-hi 
l’ús del català.

• Difondre el dret  
del pacient de ser atès  
en la seva llengua.

• Establir estratègies 
assertives d’atenció 
a l’usuari quan no 
hi hagi competència 
suficient per part  
dels treballadors.

• Combatre els prejudicis 
lingüístics. No es pot 
negar la llengua a 
les persones a partir 
de l’observació de 
les característiques 
físiques de la persona. 

• Impartir formacions  
en gestió lingüística 
entre el personal que 
atén l’usuari en l’àmbit  
de la salut.

La salut del català



La comunitat grecocatòlica 
ucraïnesa de Catalunya

Exemples d'arrelament 
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La comunitat grecocatòlica ucraïnesa és per si mateixa un 
compendi de la història del cristianisme i una aposta per un 
futur de convivència amb la diferència.

El cristianisme es va estendre des dels inicis per Àsia, Europa 
i Àfrica. Les esglésies orientals, que tenen l’origen en la part 
oriental de l’Imperi romà, presenten una gran diversitat des de 
tots els punts de vista: litúrgic, eclesiàstic, lingüístic i cultural, 
per citar-ne només uns aspectes. 

Aquesta diversitat de les esglésies sovint combina causes 
polítiques amb d’altres de caire teològic o espiritual, i no 
sempre és fàcil destriar-les perquè per als cristians orientals 
la comunitat nacional s’identifica amb la comunitat religiosa. 
La jurisdicció de cada església coincideix amb les fronteres 
nacionals i el país assumeix l’església com a pròpia.

Ucraïna, com a terra de frontera, encara pateix les tensions 
entre potències: Rússia al nord i a l’est, Europa occidental al 
sud i a l’oest. I com a frontissa, per salvar la seva idiosincràsia 
va crear una solució pròpia: posar-se sota l’autoritat del bisbe 
de Roma i, en conseqüència, esdevenir catòlics, però mantenir 
el ritus bizantí. Aquesta singularitat els ha permès sobreviure 
els darrers cinc segles, però no els ha estalviat la incomprensió 
dels catòlics, que voldrien que s’assemblessin més a la resta de 
catòlics, ni dels ortodoxos, que voldrien que estiguessin més en 
comunió amb la resta d’esglésies bizantines. 

A Catalunya, la comunitat grecocatòlica ucraïnesa es reuneix 
en una dotzena de parròquies, en què se celebra el ritus llatí 
com a mínim en català, i el ritus bizantí en ucraïnès –que són, 
tant l’un com l’altre, igualment catòlics. En aquest sentit, la 
comunitat grecocatòlica esdevé un pont entre el país d’acollida 
i l’àrea eslava, perquè comparteix elements molt centrals de la 
identitat d’aquests pobles. El seu testimoniatge és una prova 
multisecular que la pervivència de la llengua i la fe depenen de 
la llibertat de les persones, i no de la imposició dels poders. 

Segons dades de 
l’Idescat, avui la 

població ucraïnesa de 
Catalunya supera les 

21.000 persones.  
La major part d’aquest 
col·lectiu resideix a la 
capital i a la província 

de Barcelona. 

21.000
persones

U C R A Ï N A

Vitau al català!

Sabies que…? 
Algunes curiositats sobre l’ucraïnès i el català

L’ucraïnès és una de les llengües eslaves de la branca oriental, que 
parlen uns 40 milions de persones. Té una gran varietat dialectal, 
que s’explica per la gran extensió del territori i la fragmentació 
política que ha viscut Ucraïna. L’ucraïnès pertany al grup de les 
llengües eslaves orientals, com el rus i el bielorús, i en comparteix 
força aspectes, com l’ús de l’alfabet ciríl·lic.

Avui dia trobem paraules en ucraïnès  
i en català que presenten similituds, com ara:

Corbata краватка
Estepa степ
Vampir вампір
Perruqueria перукарня
Perfum парфум
Pijama Піжама
Canari канарка

Calia un material de presentació de la llengua 
catalana a la comunitat ucraïnesa grecocatòlica 
de Catalunya, i per això des de l’ONG del 
català n’hem editat un, amb la col·laboració 
de l’Associació d’Ucraïnesos de Catalunya 
TxervonaKalyna.

L’objectiu de Vitau al català! és mostrar els 
vincles entre aquesta comunitat i Catalunya, 
sobretot els culturals i els lingüístics. La guia 
s’ha editat en català i en ucraïnès per apropar la 
llengua del país a la població destinatària. 

També dona informació sobre la llengua 
catalana en el context europeu, sobre la 
legislació que l’empara, la vitalitat que presenta 
i les oportunitats que ofereix, i sobre eines i 
recursos per aprendre el català. En aquest 
projecte, hi intervenen de manera directa 
l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de 
Barcelona i la Direcció General d’Afers Religiosos 
de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquest projecte pretenem acompanyar 
aquesta comunitat en el procés de normalització 
lingüística, presentar una aproximació de la 
comunitat religiosa i facilitar-los una acollida i 
els recursos que els calguin en relació amb el 
foment de l’ús de la llengua. 
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“També 
es pot 
triomfar  
a internet 
en català”
ENTREVISTA

Juliana Canet
per Francesc Marco-Palau 

Entrevista Juliana Canet

Fotografia: Albert Pons 
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El desembre de 2016 vas començar a penjar vídeos creatius 
online en català i avui tens 56.000 seguidors a Instagram 
i més de 6.000 subscriptors al teu canal de Youtube. Què 
representen aquestes xifres? T’ho penses molt abans de fer 
cada publicació?

Doncs, de fet, crec que no m’ho penso gaire: sóc massa impulsiva. 
Un número [56.000] costa molt de materialitzar el que és realment. 
Alguna vegada –puntualment– sí que ho penso, que són molta 
gent, però no en el dia a dia, no de manera habitual, excepte quan 
la xifra es materialitza en moments concrets: quan la gent et para 
per demanar-te coses en un festival, per exemple.

Pel que fa al marc de referència dels nadius digitals, els 
influencers d’avui tindran el mateix paper per als joves que 
els esportistes d’elit o els actors de cinema van tenir dècades 
enrere? 

Sí, jo crec que els influencers han existit sempre, però 
abans d’internet eren esportistes o actrius que potenciaven 
comercialment la seva marca personal. Crec que ara aquest paper 
l’han agafat gent random d’internet, però que també els actors 
ho continuen sent. En tot cas, hem de diferenciar aquest paper 
d’influencer comercial del que és simplement gent amb rellevància 
o que té repercussió a internet o a fora, però dels quals no en 
deriva un vessant comercial i que, per tant, no se’ls considera 
influencer. Jo, per exemple, el que intento és crear-me un futur 
com a comunicadora. 

Quin paper teniu en la vida dels adolescents?
A veure, crec que els adolescents necessiten molts referents (els 
adults també, però ells més). Així, s’aferren als materials que 
consumeixen i, en aquest sentit, som una mica els seus referents. Es 
projecten i veuen en nosaltres el que els agradaria: a diferència dels 
actors de Hollywood, ens reconeixen com persones iguals que ells, 
gent que podem anar en pijama. 

Bona part dels teus seguidors són precisament aquests 
adolescents i joves que fins fa ben poc no tenien instagramers 
o youtubers populars que utilitzessin el català amb tota 
normalitat. Què representava, això? Hi havia un buit  
que es va omplint amb continguts com els teus?

Quan es van començar a popularitzar les plataformes de vídeos 
online i les xarxes socials, tots els creadors de continguts –també 
els catalans– s’iniciaven en castellà, aspirant a un públic més ampli. 
Però quan en Joan Grivé o jo mateixa comencem a fer vídeos en 
català sense cap mena d’internacionalitat al darrere es trenca 
aquest mite i comencem a construir una xarxa involuntària. No era 
una cosa pensada, simplement ens agradava fer vídeos, i el fet de 
fer-los en català era el més normal del món. Sí que a posteriori hem 
fet una anàlisi del que allò va representar, però en aquell moment 
no. I gràcies a això hem obert un mercat de microinfluencers que 
té una potencialitat enorme. 

En aquest marc digital, creus que els infants, adolescents i 
joves tenen prou continguts en català pensats per a ells?

Aquí hi ha un problema molt greu. Nosaltres consumíem el 
Club Super3 i llegíem la revista Cavall Fort, però els nens d’avui, 
a internet tenen molts estímuls, moltíssims. I a internet, de 
continguts en català pensats per a ells n’hi ha molt pocs. No s’està 
invertint en això. Cal tenir en compte que a internet no depens de 
la programació que facin en cada moment, sinó que tu tries quin 
contingut vols en cada moment. Sí que hi ha espais interessants 
com iCatKids o Adolescents iCat, que són apostes guais, però cal anar 
més enllà, hi ha moltíssim per fer i cal que els adolescents i joves 
participin també de la seva pròpia programació.

Sovint es parla de la qualitat lingüística dels opinadors 
públics, dels diferents registres que s’utilitzen i de l’ús  
de barbarismes. Com veus aquest debat?

És un debat molt important, perquè això és clau. Hi ha diferents 
registres de la llengua, i cal escollir-los bé. Per què Merlí va tenir èxit? 
Perquè parlava com parlen els joves. Perquè vivim en una realitat i cal 
que es reflecteixi en els continguts. Si no es reflecteix aquesta manera 
de parlar, els continguts ja podran ser molt bons, però no enganxaran 
el públic. Però això no només passa en català, en la música trap 
en anglès, per exemple, tampoc parlen un anglès perfecte. És el 
llenguatge del carrer, i és això el que enganxa la gent jove.

Aquests darrers mesos has passat de la pantalla a les aules,  
tot fent diversos tallers de sensibilització lingüística 
promoguts per la Plataforma per la Llengua en instituts.  
Com ha estat l’experiència? 

És un taller que pretén ensenyar als joves que en català també es 
pot fer contingut a internet, que per triomfar a internet, també 
ho pots fer en català. I expliquem a aquells que vulguin dedicar-
se a això que els microinfluencers van molt més buscats que els 
generalistes. La rebuda que estem tenint dels joves de Sabadell, on 
fem els tallers, és molt guai, i els interessa molt el tema.

Què podem fer perquè el català sigui també la llengua  
dels patis de secundària (i no només de les classes?)

Els estudiants parlarien en català al pati si hi hagués continguts 
en català a les xarxes. Internet és l’oci i, per tant, si no n’hi ha en 
català, al pati tampoc n’hi haurà, i associaran sempre el català a les 
coses serioses. 

Tot canvia molt ràpid. Creus que les xarxes socials tal com les 
coneixem ara continuaran amb el mateix format d’aquí a 5  
o 10 anys? Cap a on aniran les noves tendències d’oci juvenil?

Pot ser que les plataformes canviïn o n’apareguin de noves, però 
continuaran existint referents juvenils en un o un altre format.  
I espero que en pocs anys, la Corpo ja haurà centrat molts esforços 
en aquest àmbit i podrem trobar continguts en català arreu. Això 
hem de fer-ho entre tots. 

Juliana Canet (Cardedeu, 1999) 
Youtuber i instagramer, estudia Filologia 
Catalana a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i presenta Adolescents 
iCat, l’espai millennial d’IcatFM i el  
Canal 33. També col·labora 
habitualment al programa Tot es mou 
de TV3 i El matí de Catalunya Ràdio de 
Mònica Terribas.

Novetats literàries. Només 
llegeixo llibres de literatura 
catalana del segle XX, però he 
llegit El fibló de Silvia Soler i 
els llibres de Marta Rojals. 

Rellegir. Pere Calders, de qui 
sempre estic llegint coses. 
També Montserrat Roig i 
Mercè Rodoreda.

Arts plàstiques. Joan Miró, 
perquè va il·lustrar la portada 
del número 44 de Cavall Fort.

Audiovisual. Les molèsties de 
Roger Coma (2a temporada 
per Betevé) i també Les de 
l’hoquei; crec que està bé que 
hi hagi sèries així.

Paisatge. Els meus tres llocs 
preferits del món: Montserrat, 
Cadaqués i el Montseny. 

Música. El nou disc dels 
Manel, Per la bona gent. Estic 
completament enamorada de 
la seva discografia, les seves 
cançons han marcat la meva 
vida! M’encanten les cançons 
d’en Ferran Palau, també! 

Gastronomia. Un tàper de 
crema de carbassó de la meva 
mare i les llenties per emportar 
del bar Sideral de Barcelona.
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Com puc aconseguir la darrera versió amb les millores?

Accedeix al Play Store 
(per a Android) o 

l’Apple Store (per a iOS).

Busca l’aplicació  
Apparella’t 

amb el cercador.

No esperis 
més i prova 

el nou 
Apparella’t!

Clica el botó 
de desinstal·lar i 

torna-la a instal·lar.
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L’exemplaritat lingüística
Arriba la 7a edició dels Premis Martí Gasull i Roig, els guardons a 
l’exemplaritat en defensa de la llengua que reconeixen aquelles 
persones, empreses i entitats que han contribuït a fer del català la 
llengua comuna i de cohesió social.

L’Assemblea de Docents de les Illes Balears, l’Escola Valenciana, 
els supermercats Bonpreu-Esclat, la comunitat sikh de Catalunya, 
Catalunya Ràdio i la cooperativa Som energia han estat els 
guanyadors de les diverses edicions dels Premis que s’han celebrat 
fins ara. 

A més dels guanyadors per votació popular des del web  
www.premismartigasull.cat, aquesta serà la 4a edició en què també 
es concedirà un Premi Especial del Jurat a la trajectòria, el qual fins 
ara han obtingut Albert Jané, Josep Ruaix i Maria del Mar Bonet.

Comunitat educativa, música, audiovisual, exemples d’arrelament i 
empreses i cooperatives lingüísticament responsables. De quin àmbit 
serà el guanyador d’enguany? 

Noves incorporacions

L’ex consellera de cultura del govern balear, Fanny Tur, la directora de 
la Bressola de la Catalunya Nord, Eva Bertrana, i l’escriptora i artista 
valenciana, Anna Moner, s’incorporen enguany al jurat dels Premis, el 
jurat més paritari i territorial que hi ha hagut fins ara.

Jugar en català!
L’oci, el lleure, la infància i l’adolescència han de poder ser 

plenament en català. Amb aquest propòsit, la Plataforma per 
la Llengua ha organitzat durant una dècada i mitja, pensant en 

Nadal, una Festa pel Joc i el Lleure en català en què milers de 
famílies omplien el passeig de Lluís Companys de Barcelona per 

conèixer les darreres novetats lúdiques en la nostra llengua. 

En paral·lel a la 15 edició de la Festa, l’ONG també impulsa el 
Concurs Tísner de Creació de Jocs en Català, que se celebra 

des del curs 2014/2015, i que compta amb la participació de més 
de 100 escoles i 6.000 alumnes dels diferents territoris de parla 

catalana. La imatge de l’Estació del Nord de Barcelona plena de 
gom a gom de tanta creativitat és el millor exemple  

dels valors de l’escola catalana.

Per donar encara més solidesa i projecció a aquestes actuacions, 
aquest anys 2020 la Festa del Joc i el Lleure i el Concurs Tísner 

 se celebraran el mateix cap de setmana de manera conjunta. 
Perquè tenim el dret de poder jugar en català!

L’Apparella't: bona valoració i millors funcionalitats
La Plataforma per la Llengua publica una versió millorada de l’Apparella’t

L’aplicació del voluntariat lingüístic 
en català ja es pot descarregar 
gratuïtament tant al Google Play 
d’Android com a l’Apple Store d’iOS

La Plataforma per la Llengua llança una 
actualització de l’Apparella’t que incorpora 
millores en el funcionament i un conjunt 
de novetats interessants. Per millorar 
l’experiència dels usuaris s’han reduït el 
nombre de camps a emplenar en el registre 
previ per poder utilitzar l’aplicació. A partir 
d’ara serà molt més àgil i senzill accedir-hi. 

També s’ha millorat la funcionalitat de 
l’eina i la rotació d’usuaris que hi apareixen  
per fer més fàcil la tria de la parella 
lingüística. Ara l’usuari té la possibilitat 
de descartar les parelles clicant la icona 
en forma d’ics o bé acceptar els possibles 
candidats clicant la icona en forma de tic. 
Sempre que no es descarti explícitament un 
altre usuari, aquest continuarà apareixent 
com a opció per aparellar-se. 

Una altra novetat que recull l’Apparella’t 
és l’accessibilitat a l’aplicació per a 
persones cegues. I per últim, però no menys 
important, s’han corregit errors detectats en 
l’anterior versió de l’aplicació. 

7.500 descàrregues

És una aplicació valorada positivament 
per la majoria d’usuaris. Més d’un centenar 
d’aquests han participat en una enquesta, 
en què també afirmen que l’aplicació és una 
eina útil per potenciar el català. Així mateix 
cal destacar que la majoria d’usuaris s’hi 
han apuntat amb la intenció de participar-hi 
com a ensenyants de català i és necessari 
fer-la conèixer entre més usuaris que vulguin 
aprendre la nostra llengua. Una altra bona 
notícia és que, d’entre les més de 7.500 
descàrregues en els primers sis mesos, 
una bona part són de persones que viuen 
arreu del món i que volen aprendre català 
conversant amb catalanoparlants.

Reunió del jurat de la darrera edició del Concurs Tísner

Gaudeix de la CatalApp al 100%!
Si ets dels qui acabes esgotant la bateria del telèfon mòbil abans 
que s’acabi el dia, aquesta notícia t’interessa! 

I és que a partir d’aquesta tardor ja no t’hauràs de preocupar 
per si dus el telèfon mòbil carregat al 100%. Els usuaris que facin 
servir més la CatalApp per valorar establiments comercials i de 
serveis rebran una bateria externa portàtil de regal per carregar 
el dispositiu mòbil quan vulguin i on vulguin.  
Entra a la pàgina web de l’aplicació per descobrir-ne més detalls  
(www. catalapp.cat). Qui sap, pots ser un dels afortunats!
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10-N, per la igualtat 
lingüística
A les portes de les eleccions estatals del 
10 de novembre, presentem a Madrid el 
manifest ”Igualtat lingüística: llibertat, 
pluralitat i democràcia”, consensuat amb 
Acció Cultural del País Valencià, CIEMEN,  
A Mesa (gallec) i Kontseilua (èuscar).

Les entitats que treballem per la 
normalització de les llengües que no són el 
castellà exigim als partits que es presenten 
a les eleccions del 10 de novembre 
compromisos reals i efectius per garantir 
els drets lingüístics de tota la ciutadania.

ELEN i NPLD: Projecció europea

Cambridge: 
Internacionalització
Aquest mes d’octubre, la Universitat de 
Cambridge ha acollit l’exposició “The 
Catalan Language: 10 million European 
Voices” que la Plataforma per la Llengua 
va estrenar a la primavera al Parlament 
Europeu. La conferència inaugural va 
ser a càrrec de Josep-Anton Fernàndez, 
professor de la UOC i membre de 
l’Executiva de la Plataforma per la Llengua.

L’European Language Equality Network 
(ELEN) insta el Consell d’Europa i la Unió 
Europea a defensar el dret de llibertat 
d’expressió a l’estat espanyol després 
de la sentència del Tribunal Suprem. 
L’Assemblea General de l’ELEN es va 
celebrar el 26 i 27 d’octubre a la ciutat 
bretona de Roazhon-Rennes, a l’estat 
francès, amb la participació de Marga 
Payola, arquitecta i membre de l’Executiva 
de la Plataforma per la Llengua. 

Al novembre, a Brussel·les, vam participar 
en el seminari organitzat per la Network 
to Promote Linguistic Diversity (NPLD) 
i en la reunió de direcció d’aquesta 
entitat europea. Ser presents a les xarxes 
europees de llengües ajuda a la projecció 
internacional de la llengua catalana i a 
treballar amb més força per una Europa 
que defensi la diversitat lingüística.

Les aules i els patis
Les darreres dades de què disposa la Plataforma per la Llengua 
respecte de l’ús del català de les generacions més joves són 
força preocupants, i també s’ha detectat un cert relaxament 
dels professionals que haurien d’exercir d’agents lingüístics. 
És per aquest motiu que l’entitat vol engegar una campanya 
comunicativa de país per conscienciar la societat, i molt 
especialment la comunitat educativa; també, amb la voluntat de 
buscar-ne la complicitat i fornir-se d’idees per donar-hi qualitat. 

Amb la comunitat educativa

Per preparar la campanya ens hem reunit amb els sindicats 
majoritaris de Catalunya que tenen relació amb l’educació 
(USTEC-STES, Intersindical SCS, CCOO i UGT) i amb d’altres 
entitats de la comunitat educativa, com la FAPAC. Pretenem 
buscar-ne la complicitat i l’ajuda per desplegar l’actuació, recollir 
les seves preocupacions en matèria lingüística i discutir diverses 
propostes per revertir la situació desfavorable del català a 
l’educació. Així, el punt fort de la campanya és el treball en xarxa, 
que la nostra entitat sempre ha considerat cabdal. 

Els objectius

El primer objectiu és posar al centre del debat la qüestió de la 
llengua en els centres educatius; que hi hagi discussió. Volem 
que se’n parli als mitjans de comunicació: en tertúlies, articles 
d’opinió, informatius...; que s’organitzin debats entre els 
agents educatius per tractar la qüestió; que se’n parli als espais 
polítics, com ara els plens del Parlament de Catalunya o dels 
ajuntaments.

Un altre objectiu és conscienciar la societat sobre la importància 
de la llengua com a element de cohesió per garantir la igualtat 
d’oportunitats i aconseguir canvis d’hàbits lingüístics de la 
societat. Elaborarem guies per fer reflexionar sobre els hàbits 
lingüístics els professionals de l’àmbit educatiu: el professorat, 
els monitors d’extraescolars, les famílies...

La voluntat és obtenir gestos de la societat que afavoreixin l’estat 
del català i modifiquin els hàbits lingüístics. Per acabar, pretenem 
canviar aspectes clau amb mesures polítiques, conscienciant 
els organismes que en tenen competències, a escala municipal i 
nacional. L’escola és la base de la nostra societat. Enfortim-la!

L’alguerés a l’escola. La Plataforma per la Llengua 
de l’Alguer escomença una campanya per reclamar 
l’ensenyament en alguerés. La petició consisteix a demanar 
que les autoritats educatives de Sardenya compleixin i apliquin
la llei regional, de 3 de juliol 
del 2018, núm. 22 “Disciplina 
de la política lingüística 
regional”. Aquest text 
reconeix a les famílies lo dret 
de sol·licitar l’ensenyament 
en la llengua de la ciutat 
al moment de la inscripció 
a l’escola. Però nimanco 
enguany aquesta opció és 
estada possible.

La carta, dirigida al 
president de la Regió 
Autònoma de Sardenya,  
Christian Solinas,  
se pot firmar a:  
www.enalgueres.cat.

8,1%

LES XIFRES

92,3%

88,2%
36,4%

8,1% l'escriu.

88,2% dels algueresos 
comprèn l'alguerès.

36,4% el sap parlar  
amb fluïdesa.

L3S X1FRES

92,3% volen que s'introdueixi 
l'alguerès a l'escola.
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El català, llengua comuna

I també tomaca, tomàtiga, domàtiga o 
pomata. En català hi ha una desena de 
formes dialectals diferents per referir-se a 
aquest fruit vermell. 

Aquesta diversitat interna no és, però, 
cap tret distintiu de la nostra llengua. 
Passa el mateix en la immensa majoria 
de llengües del món. Si la comparem, per 
exemple, amb llengües com l’alemany, 
l’italià, el castellà o el portuguès, el català 
resulta ser, lingüísticament, una llengua 
més unitària. 

Aquesta diversitat interna és una riquesa 
pròpia de la llengua que parlem de Salses 
a Guardamar i de Fraga fins a l’Alguer.  
El fet que popularment la llengua ha 
tingut denominacions territorials plurals 
–alguerès, valencià, mallorquí, etc.– no 
n’ha de fer qüestionar en cap cas la 
globalitat, per bé que hi ha sectors que 
aprofiten aquesta pluralitat per intentar 
fragmentar el domini lingüístic.

En aquest context, des de la Plataforma 
per la Llengua hem impulsat una 
campanya de fons que insta els poders 
públics del conjunt de territoris de parla 
catalana perquè desenvolupin accions 
coordinades i treballin conjuntament a 
favor de la llengua que compartim.

Entra a www.som10milions.cat i envia 
una carta als màxims representants 
institucionals perquè estableixin una 
autèntica cooperació cultural i lingüística!

Som 10 milions, som una llengua!

Tomàquet, 
tomàtic, tomata

Neus Mestres 
Directora de la  

Plataforma per la Llengua
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BENLLOC
Distribuïm centenars 
d’adhesius a l’Aplec 
dels Ports i entre els 
participants del festival 
de música en valencià 
Feslloc. 

BADALONA
Constituïm un  
nou grup local!

EIVISSA
Presentem la guia 
Benvinguts al català.

ELX
Donem suport  
i assessorament 
jurídic a les víctimes 
de discriminació 
lingüística. 

VALÈNCIA
Presentem el nou web 
dels valentúbers, una 
finestra nova que crea 
sentit de comunitat, 
imatge de marca  
i difusió de qualitat 
per als comunicadors 
del canal Youtube 
compromesos amb  
el valencià.

MATARÓ
Participem, amb d’altres 
entitats de la ciutat, en el 
marc dels actes de la Diada 
Nacional, en l’ofrena floral 
conjunta al monument de 
Rafael Casanova.

CERDANYOLA  
DEL VALLÈS
Constituïm un nou  
grup local!

MAÓ
Impulsem tallers de rap als instituts 
de Maó amb el raper Lluís Juaneda 
i el suport del Consell Insular de 
Menorca.
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FERRERIES
Organitzem, juntament amb les 
JEM, un concert per la llengua 
amb artistes menorquins. 

PORRERES
Celebrem els 25 anys de l’ONG  
del català amb una paella popular 
amb més de 100 persones. 

Col·laborem amb el Projecte 
4 Vents, que vincula 
l’escoltisme dels conjunt de 
territoris de parla catalana.

L’ALGUER
Distribuïm el llibre disc Mans 
Manetes. L’Alguer: paraules, 
cançons i veus de minyons als 
catequistes de la Parròquia del 
Ss. Nome di Gesù.

ESPARREGUERA
Presentem el llibre 
d’Andreu González  
Manual d’autoajuda  
per a catalanoparlants.

ALACANT
Celebrem la primera 
Trobada del Voluntariat 
del País Valencià amb 
un sopar poeticomusical 
per la llengua.

CANET DE MAR
Presentem el llibre Història 
mundial de Catalunya amb  
el seu director Borja de Riquer.

CALELLA
Organitzem, durant el 
mes de juny al Mercat 
municipal de Calella, 
l’exposició itinerant 
“Pedrolo, més enllà 
dels límits”.

MOLINS DE REI
Presentem el nou  
grup local a la 
Biblioteca el Molí.

LLEIDA
Ens reunim amb la 
Paeria per analitzar els 
compromisos lingüístics.

TARRAGONA
Ens reunim amb 
l’alcalde per valorar 
campanyes de llengua.

ANDORRA
Ens reunim amb Xavier Espot,  
Cap de Govern d’Andorra.

SABADELL
Organitzem els cicles de 
cinema del RefresCAT 
al barri de Torreguitart 
i la Creu de Barberà 
amb el suport de 
l’associacionisme veïnal.

Celebrem els 25 anys  
de l’entitat amb un  
Dinar per la Llengua.

Territori
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Alacant és 
important

Toni Royo
Historiador i membre de 

l’Executiva de la Plataforma 
per la Llengua

Aquest eslògan del valencianisme, 
“Alacant és important”, que data de fa més 
de vint anys, continua mantenint avui 
plenament la seua validesa. 

No oblidem que parlem de la segona 
ciutat més poblada del País Valencià, a 
molt poca distància geogràfica, a més, de 
la tercera, Elx –més gran que Castelló, 
per exemple–, i no massa lluny d’una de 
les poblacions que acull un major nombre 
de persones, Torrevella. Per tant, aquesta 
“conurbació del sud” juga un paper 
demogràfic i econòmic molt important 
dins del conjunt del territori.

I es tracta, justament, del punt on la 
llengua es troba més amenaçada: avui 
en dia, el català és una llengua molt 
minoritària a la ciutat d’Alacant, a Elx 
no es troba en molt millor situació, 
i Torrevella forma part de la zona 
castellanoparlant; per tant, trobe un 
encert que des de la Plataforma s’haja triat 
precisament aquesta zona conflictiva i 
problematitzada per a organitzar-hi una 
Trobada de Voluntariat i per a col·laborar 
amb una de les entitats que amb més força 
i prestigi mantenen la llengua a la ciutat, 
l’associació Tio Cuc. 

Efectivament, Alacant és important, 
és massa important per al futur de la 
llengua catalana com per a perdre-la de 
vista en cap moment. Per això, des de la 
Plataforma per la Llengua, ratifiquem 
el nostre interès i la nostra voluntat de 
continuar col·laborant en totes quantes 
iniciatives s’hi duguen a terme en el futur 
per a normalitzar la llengua en qualsevol 
dels seus aspectes. Com ha estat, ara, 
aquesta Trobada.

PA Í S  VA L E N C I À

On?
Qui?

Què?
Quan?

El Voluntariat de la Plataforma per la Llengua creix al País Valencià. Formen part del 
col·lectiu persones de diversos llocs de la geografia valenciana que col·laboren en 
la normalització lingüística i que normalment no es coneixien entre elles abans de 
col·laborar amb l’entitat.

L’evolució de l’entitat feia pensar que era una bona ocasió d’organitzar una trobada 
de Voluntariat de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, que es va celebrar 
el 21 i 22 de setembre a la ciutat d’Alacant. Una vintena de voluntaris i voluntàries 
varen participar en la trobada, que també va comptar amb la participació de l’Equip 
Tècnic i l’Executiva de la Plataforma per la Llengua, amb l’assistència del delegat de 
l’entitat al País Valencià Manel Carceller i el membre de l’Executiva Toni Royo.

La I Trobada del Voluntariat de la 
Plataforma per la Llengua al País 
Valencià ha contribuït a crear cohesió 
i confiança entre persones diverses 
amb afinitats ideològiques, que ara 
contribuiran a la tasca col·lectiva 
que duem a terme tant les persones 
sòcies com les voluntàries. Podem 
afirmar que a la trobada d’Alacant 
s’han creat els fonaments per 
al desplegament de la labor del 
Voluntariat valencià de la Plataforma 
per la Llengua. En les activitats de 
la trobada es van utilitzar tècniques 
professionals de tipus Phillips 66 per 
tal de facilitar el coneixement entre 
els assistents i crear cohesió de grup.

Així, s’han posat les bases per a la 
creació de quatre grups territorials 
del Voluntariat de la Plataforma 
per la Llengua al País Valencià, 
que corresponen a les comarques 
del Nord, l’Horta de València, les 
comarques centrals i les comarques 
del sud. A banda hi ha també grups 
de voluntaris que treballen en accions 
i campanyes pel valencià en xarxes 
socials, que actuen de manera virtual 
i no estan vinculats a cap grup local. 

A Alacant, els voluntaris i les 
voluntàries van fer propostes 
d’accions positives per potenciar 

Crear cohesió, desenvolupar projectes Sensibilització, arrelament i quotidianitat Idees, propostes i valors

La I Trobada de Voluntariat  
del País Valencià a Alacant

l’ús de la llengua pròpia i defensar els 
drets lingüístics en la vida quotidiana, i 
també van donar suport en la tasca de 
gestió de les denúncies per casos de 
valencianofòbia que porta la Plataforma 
per la Llengua.

La prioritat de les accions del Voluntariat 
sempre serà, però, de fer accions en 
positiu per atraure a l’ús de la llengua 
pròpia i donar-hi valor de normalitat.  
A la trobada també es va parlar de la 
necessitat de combinar les accions 
col·lectives o de grup amb les individuals 
o concretes.

Es va concloure que la difusió de 
missatges crea consciència positiva cap 
a la necessitat de l’ús i el foment del 
valencià. Les campanyes i peticions fan 
veure la necessitat de l’ús del valencià en 
sectors o espais en què no s’utilitza prou, 
per exemple en el món del comerç i el 
de les empreses en general. També es va 
considerar la necessitat que la Plataforma 
per la Llengua 
tingui en compte 
la participació 
del Voluntariat en 
les campanyes.

Entre les iniciatives proposades pel 
Voluntariat valencià de la Plataforma per 
la Llengua destaca l’interès de potenciar el 
coneixement individual de la llengua pròpia 
entre la ciutadania amb accions com ara 
“Un cafè en valencià”, nom que fa referència 
a converses informals entre dues persones o 
en grup per adquirir fluïdesa en la parla.

Es va valorar com a molt útil l’aplicació per 
a dispositius mòbils Apparella’t, una opció 
molt flexible per a la creació de parelles 
lingüístiques, és a dir, persones que es 
troben en un lloc i una hora qualssevol i 
comparteixen conversa en valencià. Els 
membres del Voluntariat de la Plataforma 
per la Llengua també col·laboraran a 
fomentar l’ús de la llengua pròpia en el món 
de l’empresa amb la campanya “Valencià a 
la carta”, que vol crear cartes en valencià per 
a restaurants i bars del país.

El Voluntariat del País Valencià també 
participarà en la tasca de normalització de 
l’ús públic del valencià en les retolacions 
urbanes o de trànsit. Les persones afins a la 
Plataforma per la Llengua col·laboraran en 
la identificació de missatges o rètols en els 
transports (autobusos, estacions de metro, 
estacions de Renfe), la publicitat o les vies 
urbanes o interurbanes que no fan ús de 
la llengua pròpia. En general també es va 
parlar de la rellevància de visibilitzar tot el 
domini lingüístic de la llengua catalana en la 
comunicació de la Plataforma. 

La difusió del valencià i de la nostra cultura 
i els nostres valors socials en les comunitats 
immigrants és també una preocupació 
del voluntariat. Així, es vol col·laborar amb 
l’entitat en la difusió de les guies d’acollida 
lingüística que ha editat la Plataforma per la 
Llengua. 

El llibret Buna al valencià, editat en valencià 
i en romanès, és una presentació de la 
nostra llengua pròpia per a les persones 
vingudes de Romania. També s’ha editat 
una Guia del comerç, en xinès i en valencià, 
pensada per al col·lectiu de provinença 
asiàtica. La guia Salam al valencià està 
adreçada a la gent araboparlant i disposa 
tant de versió impresa com de versió en 
àudio en suport de llapis de memòria. Fa 
poc que també s’ha editat la publicació 
Bienvenidos al valenciano, pensada per a la 
comunitat d’origen llatinoamericà. 

El criteri de totes les guies d’acollida 
lingüística és la consideració de les 
persones immigrades com a membres de 
la ciutadania, és a dir, com a valencians i 
valencianes nous, gent que ha de passar a 
formar part de la societat que els ha acollit.

La I Trobada del Voluntariat de la 
Plataforma per la Llengua va palesar la 
voluntat d’estendre els valors de la llengua 
i la cultura pròpies del País Valencià, i 
s’hi van aportar idees, tant en els debats i 
exposicions de temes com en les converses 
informals a taula o en els moments d’oci.  
Els participants van destacar com de 
còmodes s’havien sentit. Paula, una 
de les voluntàries, explica: “Vam poder 
parlar clarament i lliurement, sense patir 
qüestionaments o atacs ideològics. Vam 
parlar dels problemes socials que tenim 
els valencians, però totes les persones 
voluntàries vam ser també propositives 
sobre les accions que es poden fer pel 
valencià, com a persones, en l’àmbit 
individual, i també com a societat”.

LES DADES:

Alacant

I Trobada de Voluntaris  
de la Plataforma per la 
Llengua al País Valencià

21 i 22 de setembre de 2019

LES DADES

Territori

25 voluntaris de l’ONG
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En les darreres setmanes l’ONG del català s’ha reunit amb els 
representants polítics de les principals institucions de les Illes. 
L’objectiu? Posar sobre la taula els compromisos electorals que les 
diferents formacions polítiques havien assumit abans de les eleccions 
autonòmiques del maig de 2019 i conèixer de primera mà com aplicarien  
a partir d’ara, i al llarg de tota la legislatura, les polítiques lingüístiques  
a cada territori.

El denominador comú de les diferents reunions és prou clar: a les Illes,  
la nostra llengua necessita un impuls perquè aconsegueixi una situació  
de plena normalització, i això només serà possible amb l’organització  
de totes les entitats culturals i institucions.

Panoràmica institucional

Entre les reunions celebrades durant els darrers mesos de l’any trobam 
la que va tenir lloc amb Francina Armengol, presidenta del Govern de les 
Illes Balears, així com sengles trobades amb presidents o representants 
de les àrees de cultura del Consell Insular de Menorca, del Consell Insular 
d’Eivissa, del Consell Insular de Formentera, de la batllia de Palma i 
l’alcaldia de Maó, així com de l’Ajuntament d’Eivissa. 

La política lingüística 
illenca dels propers anys

I L L E S  B A L E A RS 

Un Sopar  
per la Llengua
Els assistents a 
la I Trobada pel 
Voluntariat al 
País Valencià van 
participar en el Sopar 
per la Llengua al Casal 
Tio Cuc d’Alacant, 
que tancava la 
commemoració dels 
25 anys de creació 
de la nostra entitat. 
El Sopar va culminar 
amb l’actuació del 
cantant Jonatan 
Penalba i la lectura 
de poemes de Vicent 
Andrés Estellés.

El Voluntariat de la Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua és una entitat que necessita el suport de persones voluntàries 
i col·laboradores per dur a terme les activitats a favor dels drets lingüístics del valencià.  
Parlem de la llengua pròpia del país, que malgrat que és oficial pateix unes grans desigualtats 
respecte del castellà, l’altra llengua que actualment també és oficial al territori, però no n’és la 
pròpia. Estem, doncs, molt lluny de la igualtat lingüística, i l’oficialitat de l’idioma no és condició 
suficient per a la seua presència social. 

Ens agrada pensar que la Plataforma per la Llengua ha impulsat una forma nova de participació 
ciutadana, la del que hom podria anomenar participació lingüística o activisme lingüístic. 
Tothom pot ser part activa en l’avanç en positiu de la normalització lingüística del valencià, 
independentment dels seus coneixements, disponibilitat de temps o lloc de residència. 

La Plataforma per la Llengua som un espai associatiu de transmissió de 
valors democràtics; valors que són essencials en la situació social actual.  

La participació continua sent, més que mai, l’ànima de l’entitat en tot el domini 
lingüístic, des dels membres de l’Executiva, les comissions, les territorials, els 

dinamitzadors i els col·laboradors. Volem agrair als voluntaris i simpatitzants la 
vostra implicació; és un plaer compartir amb vosaltres dia a dia una manera d’entendre 

la vida i la societat. Us animem a continuar acollint i defensant el català!

Si vols afegir-te a l’equip: participacio@plataforma-llengua.cat

Voluntariat

Territori

Entrevista a IB3 Ràdio, presentació de la guia Benvinguts al català 
i reunió amb Francina Armengol, presidenta de les Illes Balears. 
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Algunes de les 
produccions catalanes 
de cinema recents 
es projecten des del 

novembre passat i fins al mes de febrer al Cinema Miramare de la 
ciutat de l’Alguer. Després de la bona experiència del 2018 amb 
Cinema en català, en què la presidenta de l’Acadèmia del Cinema 
Català (ACC), Isona Passola, va presentar l’acord de col·laboració 
perquè les novetats audiovisuals ampliessin el seu ressò territorial, 
enguany l’Alguer és una de les ciutats del Cicle Gaudí, que es compon 
de mig centenar de sales en els diferents territoris de parla catalana.

Aquest és un fet important perquè, com remarcava Isona Passola “el 
català té un mercat potencial d’11.000.000 d’espectadors. A mi m’ha 
respost sempre, perquè amb les meves produccions els habitants del 
conjunt 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”.

La positivitat mos està acompanyant en totes les activitats, com lo 
Cicle Gaudí, estrenat a la presència del director Carles Bosch, amb lo 
ritme de rumba dels musicants de Petitet, Jack Chakataga, Yumitus 
del Pichón i Raúl Pérez.

Els atacs  
a l’escola catalana...
Quins atacs ha rebut l’escola catalana al llarg dels anys? 
Per què intenten esquinçar un sistema d’èxit com el de 
la immersió lingüística? És un cas excepcional, el de 
l’ensenyament a Catalunya, o passa el mateix en el conjunt 
dels territoris de parla catalana? Quina ha estat la resposta 
social de tot plegat? 

A Cròniques negres del català a l’escola (Edicions del 1979, 2019) 
el filòleg Pere Mayans respon totes aquestes preguntes amb 
una visió panoràmica sobre el món de l’ensenyament de casa 
nostra i ens apropa tot de disposicions legals, declaracions 
polítiques i articles amb intenció que s’han utilitzat per 
argumentar posicions diverses al llarg d’aquestes dècades.  
Un llibre necessari.

... i el nostre 
compromís col·lectiu! 
La mestra, filòloga i activista Teresa Casals i el 

periodista Martí Mas relaten una experiència generacional 
clau: la de l’escola catalana dels anys setanta i vuitanta.  

Així, a La reinvenció de 
l’escola catalana. Un compromís 

col·lectiu (Eumo Editorial, 2019) 
s’explica la història personal d’aquells 

que van fer possible la recuperació d’un 
model educatiu, el reciclatge de mestres i 

la formació del professorat. 

A les darreres pàgines, Teresa Casals –Creu 
de Sant Jordi 2018– apunta cap a on s’hauria 

d’encaminar l’escola dels propers anys.  
Unes reflexions interessants que cal tenir  

molt presents.

Rosa de les Neus Marco-Palau
Filòloga, comunicòloga 

 i membre de l’Executiva de 
la Plataforma per la Llengua 

Recomanacions

Los minyons 
a escola

Irene Coghene
Activista cultural i membre de l’Executiva  

de la Plataforma per la Llengua

Volem l’escola en alguerés és la campanya més important que havem mai 
activat: totes són estades importants, però aqueixa és realment especial 
per la sua projecció en lo futur.

Sí, especial també per la manera de recollir les firmes, a les 8.00 del 
maití, amb fred i pluja. Los socis i voluntaris anem a l’entrada de les 
escoles, parlem amb els genitors i iaios que porten los minyons a escola. 
Despertem un interés positiu, i en tants agafen les informacions per fer 
firmar també parents i amics.

Important també l’interés que ha mostrat lo món de la llengua sarda, a 
la pàgina Limbas 3.0 del jornal La Nuova Sardegna, que mos ha dedicat 
un artícol aprofundit. Si se potencien les polítiques per l’alguerés, se 
potenciaran aquelles per la llengua sarda i al revés també.

L’Alguer 
cinematogràfica

Quines són les 4 pel·lícules d’enguany?

Aquest projecte és 
possible gràcies 
a l’acord múltiple 
entre l’Acadèmia 
del Cinema Català, 
la Plataforma 
per la Llengua, 
la Delegació del 
Govern de la 
Generalitat a Itàlia, 
el municipi de 
l’Alguer i la Società 
Umanitaria Alghero. 

Petitet. El rumbero que 
va prometre l’impossible  
de Carles Bosch

Jean-François  
i el sentit de la vida  
de Sergi Portabella

Les distàncies  
d’Elena Trapé

La vida sense  
la Sara Amat  
de Laura Jou

Territori L’A LG U E R



+ 90.000 
seguidors

+ 21.000 
seguidors

+ 1.700 
membres

Llistes de 
MÚSICA
EN CATALÀ

Totes les nostres 
PUBLICACIONS 
DISPONIBLES

+ 2.500 
seguidors

I tu, ja ens segueixes?

Xarxes socials

42

Twitter és la xarxa social de la 
immediatesa, molt utilitzada per periodistes 
i polítics; és ideal per incidir en l’opinió 
pública i fer arribar les campanyes a favor 
de la llengua arreu del món.

Instagram és on trobareu les millors 
imatges de les campanyes i els actes de la 
Plataforma per la Llengua arreu del territori. 
Sovint amb un punt artístic, les fotografies 
mostren allò que és i allò que fa l’ONG del 
català. Quan podrem posar “m’agrada” en 
català a Instagram?

Spotify és l’espai ideal per explorar ritmes 
nous o redescobrir la música de sempre. 
Aquí podeu trobar els millors reculls de 
música en català

El cantant d’Els Pets, 
Lluís Gavaldà, ha fet una 
selecció musical amb les 
millors cançons en català 
especialment seleccionades 
per acompanyar-nos i gaudir 
en viatges d’oci o de feina. La 
nova llista de l’ONG del català 
conté fins a 59 cançons de 
grups actuals i clàssics de 
l’escena musical catalana.

100 cançons per a tots els 
gustos que repassen la 
història més recent de la 
música en català des d’una 
gran varietat d’estils com 
el pop, l’ska, la rumba, el 
reggae o el folk. Amenitza 
les teves celebracions amb 
“Fes-te la festa” i descobreix 
la millor música en català!

Més de 50 cançons per a 
tots els gustos que repassen 
la història més recent de la 
música en català des d’una 
gran varietat d'estils com 
el pop, l’ska, la rumba, el 
reggae o el folk. Ambienta 
els teus sopars amb la millor 
música en català i descobreix 
tot un món de sons nous!

La selecció de cançons 
que la cantant i pedagoga 
Dàmaris Gelabert ha fet per a 
la Plataforma per la Llengua 
amb l’objectiu de fer gaudir 
els més petits. Hi ha peces 
de Xiula, Grimpallunes, 
Mainasons, La Tresca i la 
Verdesca, El Pot Petit, i molts 
més!

+ 52.000 
seguidors
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@instagram fa avui 9 anys que no et permet que puguis tenir 
configurada l’aplicació en català.
Volem dir clar i català M’AGRADA a #Instagram. Comparteix-ho!

6 d’octubre

plataformaperlallengua

Aquest diumenge 15 de setembre, les alumnes del curs de 
català que dinamitzem amb @glibelulas i Mujeres Pa’lante han 
fet una visita al seguici dels Gegants de la Ciutat de Barcelona. 
L’objectiu és acostar-se a la tradició i la cultura popular de 
la ciutat per mitjà de la llengua. L’activitat compta amb la 
col·laboració de voluntaris de la @plataformaperlallengua.

16 de setembre

plataformaperlallengua

El Mercat Social  @ElMercatSocial - 25 d'octubre  
Vols lluir els plats típics de la gastronomia dels 
diversos territoris de parla catalana? Fes-ho 
amb el davantal “Cuinem en català” i col·labora 
perquè @llenguacat pugui continuar treballant 
per la llengua.

Plataforma per la Llengua País Valencià   
@PlataformaPV - 27 d’octubre  
El membre de l’Executiva de la Plataforma  
per la Llengua Toni Royo ha rebut avui el premi 
Bloc d’Or a l’Aplec del Puig 2019 de mans de  
@MartaSorli_ Enhorabona!

Sergi G. Espino  @EspinoSergioGLZ - 24 d’octubre  
A Alacant faran una cosa realment molt xula,  
un taller de doblatge en valencià!  
De la mà de @ffenollosaiten, el “geni Tortuga”  
a @BoladracValen @Boladedrac_cat 
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Jocs de llengua

    Mots encreuats de:
Octavian Mocanu

HORITZONTALS 
1. Cent. Poble pertanyent al 
municipi de l’Esquirol on se 
celebrava el concurs de poesia 
homònim, el guanyador del 
qual va ser Vicent Andrés l’any 
1956.
2. ... així, si us plau, poema del 
volum La nit. Concavitats on 
s’ajunten el fèmur i la tíbia. 
Coll capicua dels naips.
3. I després de tot, la ... Quina 
sort! Coll de figa i morro tort. 
(“Anem anant”). Espasme 
antic. Avança dins l’aigua 
d’esquena.

4. Aquest és ... meu poble, pedra 
solar. Damunt d’aquesta pedra 
edifique ... cant. (“Albades”). 
Ocell capgirat. Les xicones 
saltaven a la ... En arribar les 
primeres ombres, tornàvem, 
agafats de les mans i cantant i 
ballant, al poble, Burjassot. (“El 
tractat de les maduixes”).
5. Nord. Quadern de ..., segon 
volum de memòries, publicat 
l’any 1985. Eructe.
6. Mamífer boví i llaüt persa. 
Quin fàstic! Punt directe en el 
tennis. Divinitat egípcia i lletra 
àrab.

7. Per ..., poema del Llibre de 
les meravelles. Lloc on sol 
anar una cosa mal aconduïda.
8. Ella tenia una ..., una ... de 
paper, d’un paper vell de diari, 
d’un diari groc del temps. 
(“Cançó de la ... de paper”). 
Una guitarra ..., la guitarra 
profunda, pujava didals 
d’aigua d’un aljub remotíssim, 
dies llunyans, ... guitarra, 
profunda. (“Temps”). Carboni.
9. Iode. Sud. És la meua ..., i 
és l’... del corral i del carrer de 
la llimera i la parra i la flor del 
taronger. (“Cançó de bressol”). 

Sempre és un 
bon moment per 
recuperar la poesia 
de Vicent Andrés 
Estellés. En aquests 
mots encreuats us 
convidem a llegir 
els seus versos i 
descobrir el seu 
imaginari literari 
(els poemes o 
volums, els trobareu 
entre parèntesis).

Cinc-cents. Ensuperbit.
10. ... el sol com un infant 
pel passadís. (...). Situació 
enrevessada, en forma de vas 
grec. Iridi.
11. Aquest amor és cosa 
infernal. Així ho dirà, en saber-
ho, la gent que ha repartit el 
món entre bé i ..., en un acord 
cruel i eficient. (“Poemes sense 
títol”, núm. 21). Radi. Al final 
fa el mec. Noia propensa a 
ajudar.
12. Argó. Aquest mar. Quantes 
càndides criatures s’enduu de 
la ciutat, a l’hora més tènue 
del ...? (“Aquest mar que 
sabem”).
13. L’... clement de Gandia, 
llibre publicat el 1971 i 
guardonat amb el premi 
Ausiàs March de poesia. 
La soledat del port aquell 
vespre d’hivern. En aquell bar 
mesquí. Tenia ... cristalls bruts. 
(“Crim”).

VERTICALS
1. Quan em deixen al ... i tots 
se n’hagen anat, poema inclòs 
en el volum La clau que obri 
tots els panys. La Mort venia de 
vegades, però ... no se’n volia 
anar, car es trobava bé, allò 
que es diu ben bé. (“La mort 
contada al nen del veïnat”).
2. Hi haurà més soledat 
aleshores encara, car tots 
se n’aniran a fer les seues 
coses, i jo em trobaré ... 
definitivament, impossibilitat, 
completament inerme. (“Quan 
em deixen al cementeri i tots 
se n’hagen anat”). Això és 
una prolongació neuronal 
sense una i. M’agrada molt el 
pimentó torrat, mes no massa 
torrat, que el desgracia, sinó 
amb aquella ... mollar que té 
en llevar-li la crosta socarrada. 
(“Res no m’agrada tant”).
3. Cos desossat. Res no és. 
Cançó de ..., poema que 
pertany al llibre La nit. Vanadi.

4. Obro. Passarà un riu com 
una ... dolcíssima. Passarà un 
vent com una ... plena d’amor, 
Amb extremada delicadesa. 
(Coral i monument de pedres 
en honor dels maulets). 
Resistència. Comunitat 
Europea.
5. Nul menys u. Dona la volta 
al sofriment. Gairebé tocant.
6. No hi havia a València 
dos amants com nosaltres. 
Feroçment ens amàvem des 
del matí a la nit. ... ho recorde 
mentre vas estenent la roba. 
(“Els amants”). M’... a tu mare 
de Terra sola, arrape als teus 
genolls amb ungles brutes, 
invoque un nom o secreta 
consigna, mare de pols, 
segrestada esperança. (“M’... a 
tu”). Portugal.
7. Jo he amat els meus pares, 
he amat els meus germans, he 
amat la meua filla, he amat la 
meua dona, he amat el meu 
..., he amat la meua casa. 
(Poemes sense títol, núm. 3). 
La lletra del poema. Un incís: 
em recorde, irremeiablement, 
d’Adam i ... sorgint del Paradís, 
tots nus, amb el cap abatut 
sobre el pit. Te’n recordes? 
(Poemes sense títol, núm. 89).
8. Tipus de cranc comestible. 
Si no la saps, no en saps res. 
Dur fonament, clara seu de 
la pàtria, vent com l’..., llum 
estigmatitzada, rodó, rodó, 
bocí de llum profunda, terra 
de pa i vinya insuperable. 
(Poemes sense títol, núm. 92).
9. País a falta de blat. Animal 
de ..., lent i trist animal, ja no 
vius, sols recordes. Ja no vius, 
sols recordes haver viscut 
alguna volta en alguna banda. 
(“Demà serà una cançó”). Silici.
10. Un gram. Andorra. Unitat 
de mesura d’energia. Plou de 
baix i ens mulla el ...; juga i 
guanya qui menys sap; el cor 
no vol dir el pit. (“Tot esperant 
Ulisses”).

11. Professió del vell ..., 
poema publicat al volum 
L’inventari clement. Hi resideix 
i consisteix. Em dirigiré.
12. ... del nostre temps, recull 
de poemes escènics publicat 
el 1978. La meua mort és com 
vós de ... La meua mort m’ho 
és de tan honesta. Car no hi 
ha res més ... que una mort. 
(Poemes sense títol, núm. 48).
13. ... d’Isabel, volum desè de 
l’Obra Completa, editat l’any 
1990. El vi de l’esperança, el 
vi dels sacrificis, l’esperança 
rompuda, plantar ... a la vida. 
(“El vi”). Sofre.

Qui era Vicent 
Andrés Estellés?

Periodista, escriptor i 
poeta valencià, Vicent Andrés 

Estellés (Burjassot, 1924 - 
València, 1993) és un dels grans 

noms de la literatura catalana 
contemporània. 

En la seva faceta com a 
periodista, ja als anys quaranta, 

marcat per la Guerra Civil, 
va entrar a treballar al diari 
Las Provincias, en l’etapa de 

Martí Domínguez com a 
director, i hi estaria vinculat 

les tres dècades següents. En el 
moment de la represa va ser un 
referent per a la nova generació 
cultural valenciana, juntament 

amb l’assagista Joan Fuster 
i el filòleg Manuel Sanchis 

Guarner. A banda de la poesia, 
també fou autor de narrativa, 

teatre i guions cinematogràfics. 
Entre els guardons amb què 
fou reconegut destaquen el 

Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes (1978), la Creu 

de Sant Jordi (1982) i el 
Premi d’Honor de les Lletres 

Valencianes (1990). Des del 
2010 se celebren en diverses 

poblacions els Sopars Estellés 
per retre homenatge al poeta, 

de qui s’han musicat molts 
versos. Sens dubte no hi havia 

a València un poeta com ell. 
Ara que ja el coneixes una mica 

més, sort i encerts en els mots 
encreuats!
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Socis
 nous

Socis

DescomptesGratuït

Subscripció gratuïta 
al Club Tr3sC durant 6 mesos.

Subscripció gratuïta  
a la versió digital del setmanari  
El Temps durant 6 mesos.

Subscripció gratuïta  
a la versió digital del diari Ara 
durant 2 mesos.

Com a soci o sòcia de la Plataforma per 
la Llengua, l’ONG del català, col·labores a 
promoure el català com a eina de cohesió 
social i llengua comuna, i alhora pots gaudir 
de descomptes i avantatges com aquests: 

Promocions

Subscripció gratuïta al diari Ara. 
Teniu l’oportunitat de rebre 
gratuïtament 20 vals per bescanviar 
amb el diari Ara en paper (vàlid 
els dies laborables i en el territori 
on arriba l’Ara en paper) i l’accés 
gratuït, durant un mes, a la versió 
digital Premium del diari.

10%  de descompte durant  
12 mesos en l’operador  
de telecomunicacions Parlem.

Descomptes

10% de descompte a la llibreria 
Ona de Barcelona.

5% de descompte 
en llibres i

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

10% de descompte  
en la compra per internet  
de les experiències de Fent País.

10% de descompte en les 
experiències Bages, Terra de Vins 

5% en la resta d’activitats a la 
comarca del Bages.

10% de descompte  
en més de 50 rutes de Guies.cat: 
#turisteja en català!

Aquestes són algunes de les promocions de què ja has pogut 
gaudir com a soci o sòcia durant aquests mesos:

Consulta al nostre web quines promocions tens vigents: 
www.plataforma-llengua.cat/col-labora/avantatges-socis/ i estigues  
al cas de descomptes, sortejos, regals i nous acords de col·laboració!

Preus especials en l’oferta 
cultural de la Fundació Carulla:

25% de descompte  
al Museu de la Vida Rural de 
l’Espluga de Francolí, i un 

5% en les activitats  
dels Amics d’Els Clàssics.

2x1 als Cinemes Girona o

5,50 €  l’entrada individual.

2x1 en la 
Ruta Pompeu 
Fabra per 
Barcelona.

5% de 
descompte a 
la llibreria 
La Llar del 
Llibre de 
Sabadell.

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

Ja heu tastat 
el Cava per la 
Llengua? Elaborat 
per Sumarroca, 
amb disseny  
de Perejaume  
i distribuït pels 
supermercats 
Bonpreu i Esclat, 
és un cava solidari 
amb el foment  
del català!

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

Descomptes



@llenguacat /PlataformaxLlengua/plataformaperlallengua /PlataformaxLlengua

SOCI

Gràcies
per
estimar
el català

Soci
Plataforma
Ja ets

per la 

de la 

Llengua?

Fes-te’n!


