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LA LLETRA DE CONVIT
El dia 3 de juliol de 1901, el lingüista mallorquí Antoni Maria Alcover va fer pública la
Lletra de Convit, és a dir, una crida a participar en el projecte del Diccionari General
de la Llengua Catalana. Aquesta crida va donar lloc, al llarg dels anys posteriors,
al moviment més important a favor de la normalització de la llengua i la cultura
catalanes del segle xx, amb milers de col·laboradors i corresponsals en les tasques de
redacció del Diccionari, en el qual van participar-hi la pràctica totalitat de municipis
de tots els territoris de parla catalana dels estats espanyol, francès, andorrà i italià.
Aquest moviment va culminar l’any 1906 amb la celebració del Primer Congrés
Internacional de la Llengua Catalana, presidit per mossèn Alcover. I, després de
molts d’anys de feina, amb l’edició de l’esmentat diccionari, el Diccionari catalàvalencià-balear.
Avui, més de cent anys després, des del Consell Participatiu per a la Llengua de
l’Ajuntament de Girona, volem recuperar el nom de lletra de convit com a capçalera
d’aquesta memòria que teniu a les mans, i que pretén fer un repàs de les activitats
que hem dut a terme en els darrers cinc anys. Val a dir que, recuperant el nom
de la lletra de convit, el que volem és recuperar l’esperit d’aquell veritable procés
participatiu i engrescar, de bell nou, la ciutadania, les institucions i les entitats cíviques
gironines en favor de la normalització de la nostra llengua a tots els àmbits de la vida
quotidiana.
Desitgem que aquesta lletra de convit,
més enllà de fer memòria de la feina
feta durant aquests primers anys de
funcionament del Consell, també pugui
servir d’exemple i de model de bones
pràctiques i suggerir noves idees i
propostes concretes a altres ajuntaments,
entitats i institucions del país, per fer-los
partícips d’una manera de treballar per a
la llengua, i engrescar-los i implicar-los,
en la mesura de les seves possibilitats,
amb l’objectiu de projectar l’ús social del
català des de l’àmbit municipal.
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EL CONSELL PARTICIPATIU PER A LA LLENGUA

El Consell Participatiu per a la Llengua és un organisme consultiu i de participació
social en la política lingüística que promou l’Ajuntament de Girona, nascut amb la
voluntat de dur a terme una tasca normalitzadora de forma conjunta amb la societat
civil i de manera coordinada amb els organismes i entitats que defensen o promouen
la llengua.

El Consell Participatiu per a la Llengua de Girona té com a objectius més
importants:
a) Promoure la participació de les entitats i organismes relacionats amb la
llengua catalana a les polítiques de normalització lingüística que es portin
a terme a la ciutat de Girona.
b) Estudiar la situació sociolingüística de la ciutat i proposar estratègies,
actuacions i directrius per tal de vetllar per l’augment i la qualitat de l’ús
social de la llengua catalana en tots els àmbits.
c) Impulsar, en general, accions per tal que la nostra llengua, en tant que
vehicle d’expressió comú i principal element de la identitat catalana com
a poble, afavoreixi la cohesió social.
Les funcions del Consell Participatiu per a la Llengua són:
a) Participatives: debatre la situació i les necessitats de la llengua catalana
a la ciutat.
b) Consultives: emetre informes, proposar programes i activitats
relacionades amb l’impuls de la nostra llengua.
c) Promocionals: proposar serveis i planificar campanyes que afavoreixin
la promoció del català.
d) Supervisores: realitzar seguiments dels programes i de les activitats
programades.
e) Cooperatives: treballar conjuntament amb el Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL) de Girona en l’aprovació i realització de
les accions que es programin.
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La presidència d’aquest consell recau en l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans
Gruartmoner, i la vicepresidència en el regidor de Relacions Ciutadanes i Joventut
que té delegada la relació amb el CPNL, Miquel Poch i Clara. La resta de membres
del Consell són representants dels grups polítics municipals; del CPNL; d’entitats
que treballen per al foment de la llengua i la integració del col·lectiu de persones
nouvingudes a la ciutat; d’agents del sector econòmic, social, col·legial i sindical, així
com persones de reconegut prestigi ciutadà.
El Consell es va dotar d’un reglament, que es pot consultar al web de l’Ajuntament de
Girona (www.girona.cat), o en l’apartat dedicat al Consell al web de La Calaixera de
llengua i país (www.lacalaixera.cat).
Al llarg d’aquests cinc anys s’han celebrat diferents reunions del Ple del Consell i de
la Comissió Permanent, a partir de les quals s’ha anat debatent, definint i acordant
el pla de treball que el dinamitzador s’ha encarregat d’executar. Les diferents accions
que es recullen en aquesta memòria són una mostra de la feina feta. Pel fet que no
s’han celebrat gaires sessions plenàries, i que tampoc no han pogut comptar amb
l’assistència de tots els membres, el dinamitzador del Consell sempre està a disposició
de tots els membres i procura mantenir vies de diàleg continuades i més directes (a
través de correu electrònic, trucades telefòniques o visites) amb els membres de la
Comissió Permanent del Consell, sobretot amb aquells representants de les entitats i
associacions ciutadanes que treballen per a la llengua. El dinamitzador ha centrat el
seu temps a treballar de manera clara i decidida per estimular, prestigiar i fomentar
l’ús social de la llengua, planificant i executant les accions que us detallem en aquesta
lletra de convit.

La creació del Consell fou una iniciativa de Francesc Ferrer i Gironès, quan era tinent
d’alcalde i regidor de l’Ajuntament de Girona, amb l’ànim de recuperar l’empenta
que aquest consistori havia tingut anys enrere, com una de les primeres grans
administracions del país que treballava d’una manera clara i decidida per a la plena
normalització del català. Francesc Ferrer va morir el 17 de febrer de 2006 però,
el record de la seva estimació per la llengua catalana, continua ben present en
aquest consell. Alguns dels programes i accions que s’han dut a terme són el resultat
d’iniciatives impulsades pel mateix Francesc Ferrer, que posteriorment han promogut
la regidora Cristina Alsina i el regidor Miquel Poch com a responsables de l’Àrea de
Relacions Ciutadanes i Joventut, que és la que assumeix, en la mesura de les seves
possibilitats, els recursos humans i els mitjans materials del Consell.
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Foto: Pere Duran.

La promoció del català cal que sigui una prioritat política de totes les institucions,
i que ens comprometem a posar els mitjans necessaris per prestigiar, estimular i
fomentar l’ús del català, el seu coneixement i la seva divulgació per arribar a una
plena normalització de l’ús de la llengua.

/8/

1. LES PRINCIPALS
CAMPANYES
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1.1. “PER FIRES, EL CATALÀ VA AMB TU”

Al llarg d’aquests cinc anys s’han dut a terme diverses iniciatives com a continuació
de la campanya de catalanització de les Fires de Sant Narcís, que l’Ajuntament va
accentuar amb major insistència i control, a partir de l’any 2005, en resposta a la
campanya popular “Fem Fires en català”, que va promoure l’Ateneu d’Acció Cultural
de Girona (ADAC). L’ADAC va recollir i lliurar a l’Ajuntament més de 1.800 signatures
de gironins i gironines que reclamaven que l’Ajuntament fes complir la Llei de política
lingüística per garantir més presència del català a les atraccions.

Dinamitzadors de la campanya enganxant rètols
sensibilitzadors a la zona de la Copa.

Colla de joves davant d’un dels rètols.

Aquesta campanya responia a la necessitat d’impulsar el català com a llengua vehicular
entre els usuaris de les fires i els mateixos firaires ja que, fins aleshores, el castellà
s’havia imposat com a llengua dominant.
La campanya de catalanització de Fires ha comptat sempre amb la col·laboració del
Centre de Normalització Lingüística de Girona i la Secretaria de Política Lingüística.
L’Àrea de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament també
està implicada en aquesta campanya; per una banda n’assumeix alguns dels costos
i, per l’altra, incorpora al plec de condicions que signen els firaires un punt específic
relacionat amb els usos lingüístics i la legislació que regula els drets dels consumidors
catalans, que prescriu que la retolació ha de ser com a mínim en llengua catalana.
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1.1.1. LA RETOLACIÓ

Passejant per les Fires de Girona era fàcil adonar-se que gairebé tots els cartells
informatius sobre preus, condicions de seguretat o textos publicitaris eren
exclusivament en castellà. Calia invertir aquesta tendència perquè el català no hi era
present, i ni tan sols trobaven textos bilingües, exceptuant el cas d’alguns firaires
gironins que sí que ja treballaven en català. Després d’aquests anys de campanya,
el col·lectiu firaire ha entès la importància de mostrar respecte i sensibilitat envers
la nostra llengua, i la població gironina també ha copsat un canvi de tendència cap a
la presència del català i ha pres consciència del fet que no cal abandonar la llengua
catalana per sortir de gresca. Malgrat tot, l’absència del català encara es fa evident
en algunes de les grans atraccions, que tenen rètols de mides extraordinàries que
són més costosos i difícils de renovar.
Cada any es configura un equip de treball que durant la setmana abans de Fires, quan
els firaires s’estan instal·lant, fa visites personalitzades a les més de 150 parades i
atraccions que vénen a Girona per recollir informació i sensibilitzar els empresaris
perquè comprenguin que l’ús del català, més enllà de ser un acte de respecte i
d’acompliment d’una legalitat vigent, és un element clarament afavoridor del consum,
i una decisió molt ben valorada pel consumidor. En alguna ocasió, els firaires que han
col·laborat més positivament amb la campanya han rebut la visita de regidors de
l’Ajuntament que els han lliurat uns diplomes com a mostra de reconeixement per
l’esforç realitzat.

Exemples que il·lustren la feina feta en la campanya.

Al llarg d’aquests anys de campanya s’han subministrat els rètols en català, de petit
format, a moltes atraccions; s’han traduït falques de megafonia; s’han traduït cartes
i menús dels restaurants, i s’han repartit centenars de cartells i altres materials
(armilles reflectores, davantals, barrets, adhesius, globus per a la mainada, anuncis
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al programa de Fires i a la premsa...) amb missatges sensibilitzadors i amb una
versió de la popular Queta, dissenyada per la Secretaria de Política Lingüística,
adaptada expressament per a la campanya, amb un dels típics gots de barraques i
les llegendàries i populars mosques de Sant Narcís.

Membres d’una entitat lluint el davantal de Fires.

Una presència més normalitzada és la que hi ha a l’espai de les “barraques” d’entitats,
a la zona de la Copa, on també s’hi han anat instal·lant grans rètols, de quatre
metres quadrats, amb missatges sensibilitzadors. També, als responsables de les
vint-i-quatre barraques, i se’ls han lliurat músiques, davantals i altres materials de
la campanya, a fi de recordar el paper integrador i de cohesió social que representen
les Fires, i afavorir l’acolliment lingüístic de les persones nouvingudes, tot reforçant
la feina que es fa des dels cursos de català i dels programes de Voluntariat per la
llengua. Així mateix, es vetlla perquè es garanteixi i augmenti la presència de grups
musicals gironins i de la resta de l’àmbit lingüístic català, i que cantin en català. Així,
per exemple, en la programació musical de l’escenari de la Copa, de 4 concerts que
s’havien programat tenint en compte aquest criteri l’any 2005, es va passar a 9 l’any
2007.

Alguns firaires fent ús de les armilles reflectores.
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Les parades de Fires llueixen cada cop més el
català.

Fruit d’aquestes accions, la presència del català a l’espai firal va deixar de ser anecdòtica,
malgrat que encara s’està lluny de la presència normal que li correspon i per això
cal emprendre noves actuacions. La campanya ha tingut certa transcendència amb
notícies i cartes al director als mitjans de comunicació locals i nacionals, i desperta
l’interès d’entitats que treballen per a la llengua i d’ajuntaments d’altres municipis
(Piera, Castelldefels, Riudellots, el Palau d’Anglesola, Valls, Banyoles, Igualada, etc.)
que han demanat informació i assessorament per dur a terme campanyes en la mateixa
línia. També han estat nombrosos els comentaris a la Bústia d’Avisos municipal que
valoren positivament les accions empreses i encoratgen l’Ajuntament a insistir més
en aquests aspectes de millora. Per als gironins i les gironines, la catalanització de la
fira ja s’està convertint en un fet normal que es viu amb tota naturalitat, i són moltes
les persones que ens visiten de fora de les comarques gironines que perceben fets,
com la possibilitat de gaudir d’un fil musical en català en unes fires, com una cosa
extraordinària, pel fet que unes actuacions així no consta que s’hagin dut a terme en
cap altra gran població del país. Aquesta campanya ha aixecat moltes expectatives i,
a mesura que es van consolidant i evidenciant els resultats, ens consta que augmenta
el nombre de famílies amb mainada d’altres comarques que es desplacen a Girona per
poder gaudir d’unes fires en català, la qual cosa fa que aquesta campanya representi
un valor afegit a la promoció de la ciutat.

La feina dels dinamitzadors de la campanya comença uns dies abans de l’inici de les festes.
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Ens consta que la majoria de firaires, arran de
la intervenció feta a Girona, continuen lluint la
retolació exterior en català quan s’instal·len per
la resta de l’àmbit lingüístic. Es té molta cura en
la feina que es fa i es procura ser el màxim de
professionals i efectius i oferir-los uns cartells ben
dissenyats, sempre mirant de mantenir o millorar els
seus dissenys originals, i ben acabats i plastificats,
perquè puguin tenir una llarga durada i se’n pugui
treure el màxim de profit. A més a més, es té cura
de no posar-hi cap distintiu de la ciutat, perquè
puguin reutilitzar el material arreu del país. Tant
en fires properes, com les de Banyoles o Figueres,
com en les zones d’atraccions d’altres poblacions
catalanes, des de l’Aplec del Cargol de Lleida o la
Patum de Berga fins a Andorra o Mallorca, o en
qualsevol festa major de poblacions gironines, és
fàcil trobar-hi firaires amb la retolació normalitzada
fruit del seu pas per les Fires de Sant Narcís de
Girona.
Malgrat totes aquestes intervencions, i d’estar
satisfets de la feina feta, som conscients que encara
cal reforçar aquestes actuacions i realitzar-ne de
noves, per arribar al nivell de catalanització que
exigeix la llei i que reclama la ciutadania.

Francesc Ferrer i Cristina Alsina lliurant diplomes als firaires.

/ 14 /

1.1.2. ENGRESCA’T AMB LA MÚSICA D’AQUÍ

És un fet que les festes i celebracions populars on la música no és en directe
(discoteques i bars musicals, disco-mòbils de festes majors, etc.) són àmbits en què
la normalització lingüística encara ha d’incidir més. Aquest és el cas de les Fires on les
atraccions deixen al marge la música pròpia del país i gairebé només posen música
en castellà o en anglès. És per això que un dels àmbits sobre els quals s’ha volgut
incidir especialment, ha estat el de la música ambient de les Fires. L’any 2005 es van
facilitar als firaires diversos CD cedits per diferents companyies discogràfiques, i l’any
2006 es va decidir realitzar un recull específic, pensat expressament per les Fires,
que va tenir molt bona acceptació.

L’Engresca’t es va editar l’octubre de 2006 d’acord amb la Unió de Músics de
Catalunya, que són també els responsables de la campanya “Ballem en català”
(www.ballemencatala.cat). Es tracta d’un triple CD amb seixanta cançons de gresca
catalanes, amb una barreja d’estils ben diferents, per facilitar i garantir la presència
d’aquesta música en el marc de les Fires de Sant Narcís. En el CD hi tenen cabuda
tots els estils musicals, des dels més tradicionals fins a les tendències més noves,
des de rumbes i havaneres fins a cançons infantils i els temes més populars de les
diferents etapes del rock català.
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Aquesta iniciativa va comptar amb el suport econòmic de la Secretaria de Política
Lingüística i la col·laboració de les indústries discogràfiques i dels autors i intèrprets
que van cedir les seves cançons gratuïtament. Malgrat tot, va caldre fer un important
nombre de gestions, perquè en total es van incorporar una seixantena de cançons
d’autors i discogràfiques molt diverses. La finalitat d’aquest recopilatori no era la de
donar a conèixer grups novells o cançons noves –només hi havia dos temes inèdits–
sinó d’oferir compilades una tria de cançons que s’han anat fent populars i conegudes
entre la població, encara que siguin èxits de fa anys o de grups que ja no estan en
actiu.
Se’n van fer 2.000 exemplars que, a part de repartir-se a les atraccions de fira i
a les “barraques” de la Copa, també es van distribuir gratuïtament als diferents
equipaments i entitats de la ciutat, així com a bars, sales de festa, emissores de
ràdio, biblioteques, a les AMPA i als assessors de llengua, integració i cohesió social
de les escoles (LIC), directors dels casals d’estiu, entitats de lleure –d’acord amb els
Serveis Territorials de Joventut–, agrupaments escoltes de la demarcació de Girona,
etc. Altres còpies d’aquest CD es van fer arribar –d’acord amb l’Institut Ramon
Llull– a tots els lectorats de català de les diferents universitats i casals catalans que
hi ha escampats arreu del món (Estats Units, França, Itàlia, Regne Unit, Austràlia,
Argentina, Xile, Mèxic, Rússia, Suïssa, Àustria, etc.) i a moltes entitats i institucions
de tot l’àmbit lingüístic (entitats de l’Alguer, les escoles de La Bressola de Catalunya
Nord, la xarxa de casals Jaume I del País Valencià, etc.). Fins que no se n’han exhaurit
les existències, s’han anat facilitant exemplars d’aquest triple CD a tothom qui ha
mostrat interès i garanties de fer-ne un bon ús, com per exemple les empreses de
sonorització d’espectacles o els tècnics de so.

Més enllà de la campanya de Fires, aquest triple CD ha tingut molt bona acollida i està
fent servei en molts àmbits. L’Engresca’t s’ha pogut anar sentint com a ambientació
musical en fires i actes populars en molts barris de Girona i en moltes altres poblacions,
així com en esdeveniments tan importants com la Festa de les Seleccions Catalanes
o la celebració popular de l’ascens del Girona CF a la Segona Divisió. Cal dir que ha
estat l’àmbit esportiu el primer interessat a disposar d’un material d’aquest tipus
i, a través de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), amb un clar
exemple de rendibilització d’una feina feta, van fer-se càrrec d’una reedició de 4.000
còpies més, que es van fer arribar als equipaments esportius de les diferents entitats
federades d’arreu del país.
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1.1.3. LA BONA SINTONIA D’UN FIL MUSICAL

Malgrat la bona acceptació de l’Engresca’t, es va veure que encara calia trobar
una solució més bona per garantir que la ciutadania de Girona pogués gaudir
desacomplexadament de la música del país. Finalment, l’any 2007 es va optar per
contractar una empresa professional que implantés un fil musical unitari i obligatori,
en sessió contínua, amb garantia suficient perquè el poguessin sintonitzar tots els
firaires, la qual cosa va permetre que la música en català guanyés força presència
en una part important de les atraccions, i va permetre que, per primera vegada, els
músics i animadors infantils de la ciutat poguessin tenir la satisfacció de sentir les
seves cançons amb la naturalitat desitjada. Les empreses discogràfiques, gironines i
d’arreu del país, també han aplaudit aquesta iniciativa i fan molts suggeriments que
ajuden a enriquir la selecció musical.
A partir de l’any 2008 es va decidir desdoblar el fil musical fent-ne un d’exclusiu de
música infantil, adreçat a les atraccions estrictament de mainada, i un de més genèric
per a la resta. Aquest segon canal fila més prim i permet fer una selecció en funció
de la franja horària, amb una acurada selecció de músiques festives (grups de rock,
de rumba, d’orquestres de ball... i versions de tot tipus de cançons). També incorpora
una sessió de música house i dance de cara a la matinada, preparada expressament
per un punxadiscos de l’associació PDcat. El fil musical cada any és més ben valorat
i acceptat pel conjunt de firaires que el sintonitzen sistemàticament. Les reticències i
l’hostilitat manifestades per algun firaire en un primer moment, ja s’han anat esvaint
i gairebé tothom s’avé al canvi amb tota normalitat. És un bon símptoma el fet
que una part dels firaires s’interessin per saber de quina manera poden disposar
d’aquestes músiques quan marxen de Girona.
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Tenint en compte que el sector de l’oci té una gran influència en els col·lectius infantil i
juvenil, i que la llengua emprada en aquest sector influeix en els seus hàbits lingüístics
quotidians, aquesta actuació és molt motivant. Estratègicament és importantíssima
perquè per les Fires de Girona hi passen milers i milers de famílies i de colles de joves
als quals el fil musical en català els genera imatges positives del català com a llengua
d’ús col·loquial. El fil musical tampoc no ha passat desapercebut per a molts mestres
i educadors, que solen visitar les Fires amb grups escolars o d’esplais, i troben molt
encertat poder sentir les mateixes cançons que ells utilitzen per treballar a l’escola
(per celebrar la tardor i la castanyada, per exemple, o les llegendes de Girona). La
tria de les cançons també es fa tenint presents valors positius i criteris pedagògics.
A més a més, les cançons, amb les lletres i el vocabulari que aporten, afavoreixen el
paper de les Fires com a espai de cohesió social i d’integració cultural i lingüística de
les famílies nouvingudes.

La unificació del so ha estat molt agraïda per la ciutadania i el col·lectiu firaire, pel
descans que representa no haver de suportar tanta contaminació acústica perquè, si
les atraccions contínues tenen la mateixa música, ja no han de competir a veure qui
la posa més forta. Val a dir que la reivindicació del fil musical unitari va ser una de les
conclusions de la campanya “L’Ajuntament dels nens i les nenes 2007”, que en un punt
referit a la contaminació acústica es demanava explícitament “Unificar les músiques
per evitar una guerra de volum i un barreig de músiques que no deixa sentir-ne cap.
Rebutgem el fet que cada atracció i barraca posi la seva pròpia música”.
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Un aspecte també molt agraït pels firaires ha estat el suport a l’hora de facilitar-los
la possibilitat d’adaptar les seves falques promocionals en català. S’han enregistrat,
sempre amb la col·laboració desinteressada de l’emissora local Onda Rambla-Punto
Radio, una vintena de falques que s’han utilitzat permanentment cada dia de Fires,
ajudant a multiplicar i normalitzar la presència de la llengua catalana en el paisatge
sonor de la fira.

Els dinamitzadors de la campanya enregistrant les falques dels firaires.
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1.1.4. QUAN VE EL TEMPS DE MENJAR
CASTANYES...
El col·lectiu de castanyers, que està conformat per una seixantena de famílies gitanes
del barri de Font de la Pólvora, la gran majoria d’origen portuguès, també ha col·laborat
activament amb la campanya. L’any 2007, després de fer-se un parell de reunions
informatives al Centre Cívic Onyar, tothom va acceptar molt bé la proposta i s’ha
passat d’una situació en la qual no hi havia gairebé cap parada retolada en català, a
la situació actual que és de normalització pràcticament total. Fruit d’aquesta actuació,
els castanyers de Girona que, durant la resta de la tardor, itineren per altres fires i
pobles de les comarques gironines, ja hi van amb tota la retolació normalitzada.

Com a reforç els hem facilitat elements útils com llistes de preus o davantals,
finançats gràcies a l’aportació de la Secretaria de Política Lingüística, amb missatges
sensibilitzadors. Més enllà de la retolació, també s’està aconseguint que la relació
comercial es desenvolupi cada vegada més en català, malgrat el mal hàbit de molts
gironins que s’hi dirigeixen habitualment en castellà.
A part del col·lectiu de castanyers, també s’han dut a terme algunes intervencions
normalitzadores envers els marxants de les altres fires d’artesania i d’alimentació
que es fan en diferents espais de Girona durant les Fires de Sant Narcís.
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1.2. “LA CALAIXERA”

La Calaixera és un espai web que presenta una detallada selecció d’enllaços que
ofereixen informació i recursos al servei de la llengua catalana, d’arreu del territori i
de molts àmbits diferents.
Es va triar el nom de La Calaixera amb l’objectiu de mantenir viu el record de les
cèlebres calaixeres de fusta que havien utilitzat destacats estudiosos de la llengua
per guardar-hi totes les fitxes amb les dades que recopilaven, per fer treballs tan
importants com són el Diccionari català-valencià-balear, d’Antoni Maria Alcover, o el
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines.

Joan Coromines al costat de la mítica calaixera.
Pineda de Mar, abril de 1990.
Foto: Arxiu Joan Ferrer.

La Calaixera es va crear a proposta del Consell i es va posar en funcionament el 25
d’abril de 2007, en el marc de la diada de Sant Jordi i coincidint amb la commemoració
del tercer centenari de la batalla d’Almansa. L’acte públic de presentació, celebrat al
Centre Cultural La Mercè, va comptar amb la participació de l’alcaldessa de Girona,
Anna Pagans, i la presència de Roger de Gràcia, el popular presentador de programes
televisius divulgadors de la llengua com Caçadors de Paraules, el Bocamoll i No me la
puc treure del cap. També s’hi va fer una actuació musical a càrrec del grup polifònic
De Calaix.
Per fer difusió d’aquest web, s’han editat i repartit diferents materials promocionals
(estoretes per al ratolí de l’ordinador, punts de llibre, postals...), i també se n’ha fet
difusió a través d’Internet i d’alguns anuncis a la premsa local. També han aparegut
diversos articles d’opinió que es feien ressò de la seva existència i n’elogiaven
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la utilitat; i són moltes les institucions, entitats, empreses i particulars que han
incorporat bàners amb l’enllaç a La Calaixera en els seus respectius webs.
A més, es té cura d’anar afegint-hi aquelles novetats que van apareixent per
aconseguir que sigui un web amb una actualització constant i que els centenars
d’enllaços que conté sempre romanguin actius. A través del formulari anomenat
“Digues la teva” s’han rebut molts correus de felicitació de persones o entitats, de
molts àmbits diferents, a les quals La Calaixera els resulta un servei molt útil, i també
es reben molts comentaris i suggeriments amb ànim de millora i propostes de nous
enllaços que cal anar afegint.

Entre els enllaços més visitats s’hi poden destacar
recursos tan diferents com els traductors automàtics,
el servei de consultes Optimot (que ajuda a resoldre
dubtes lingüístics), guies de conversa de català per a
parlants d’altres llengües, els jocs per a la mainada
i els jocs per jugar amb l’ordinador, webs sobre
cantautors i sobre cançó improvisada, webs que
ofereixen programari en català, la Xarxa de Casals
Catalans arreu del món, etc. Hi ha tanta varietat
d’enllaços que tothom que hi entra hi troba recursos
del seu interès per fomentar l’ús de la llengua i poder
viure plenament en català.
Segons el comptador, el nombre de visites diàries a enllaços de La Calaixera, està
estabilitzat en més de 150 visites diàries, que són prop de 5.000 al mes, i un total de
més de 200.000 al llarg d’aquests primers 4 anys. Coincidint amb el quart aniversari,
farem una nova campanya de difusió, amb la distribució de 20.000 punts de llibre
informatius, perquè La Calaixera pugui ser descoberta per nous usuaris, fins i tot de
més enllà de la ciutat de Girona, i que en puguin fer ús.
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1.3. “UN PAÍS PER DESCOBRIR”

Una de les iniciatives que havia quedat embastada per Francesc Ferrer i Gironès era
l’edició d’un audiovisual per donar a conèixer a la població nouvinguda els aspectes
més destacats de la societat catalana (llengua, territori, idiosincràsia...) davant
l’evidència que molts nouvinguts arriben a Girona desconeixent que aquí s’hi viu una
realitat sociocultural i lingüística diferent a l’espanyola. Calia facilitar una primera
descoberta de l’entorn i de l’abast de l’àmbit lingüístic de la llengua que s’ensenya
als cursos de català, per fomentar la percepció de la necessitat d’aprendre la llengua
del país i per veure’n la utilitat. Amb aquest objectiu es va encarregar la direcció i el
guió d’aquest projecte al reconegut fotògraf Ernest Costa i Savoia, gran coneixedor
del país, que ja havia dirigit altres treballs d’aquestes característiques.

Aquest audiovisual es va presentar en un acte públic a la Casa de Cultura de Girona
el dia 12 de juny de 2007. Posteriorment, el Centre Excursionista de Banyoles, la Fira
del Paisatge de Pau, Palau-saverdera i Vilajuïga o l’Ajuntament de Vilabertran s’han
interessat per fer-ne presentacions entre la població i emetre’l públicament.
Amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística, se’n va fer una
primera edició de 1.500 còpies, i una reedició de 1.000 còpies més, que s’han anat
fent arribar gratuïtament a totes les biblioteques i escoles gironines, i es continuen
repartint entre aquelles persones a les quals pugui fer un bon servei i a les entitats
de la ciutat i d’altres punts del país que n’han demanat còpies per fer-ne ús a les
seves activitats. Durant una temporada se’n van oferir com a reforç de la carpeta
de benvinguda que es lliura a tothom qui s’empadrona a Girona. També se’n va fer
lliurament a les parelles del programa Voluntariat per la llengua, en el marc de la
festa de final de curs dels cursos de català per a adults que organitza el CPNL de
Girona. També als participants del programa de parelles lingüístiques organitzat per
l’AMPA de l’escola Cassià Costal de Girona, per posar-ne alguns exemples.
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1.4. “EL CATALÀ A LA CARTA”

Vam col·laborar, d’acord amb el CPNL i la Federació d’Hostaleria de les Comarques de
Girona, en l’edició d’El català a la carta, un lèxic molt útil per a tots els establiments
que es dediquen a la restauració. Es tracta d’un diccionari català-castellà i castellàcatalà, amb més de 3.500 entrades per cadascuna de les llengües, que recull els
ingredients i les denominacions de plats més freqüents i que resulta una eina de
consulta molt pràctica a l’hora de redactar cartes i menús. Aquest recurs es va
presentar en roda de premsa el 27 de setembre de 2006, Dia Mundial del Turisme,
a Masarac (Alt Empordà). Val a dir que anteriorment ja s’havia tramès un lèxic més
reduït a tots els establiments del sector, entre els quals també es va fer difusió del
programa informàtic d’ús gratuït, Plats a la Carta (www.gencat.cat/platsalacarta),
que permet redactar menús i cartes de restaurant en català, i també traduir-los al
castellà, l’alemany, l’anglès, el francès i l’italià.
Aquestes eines s’han anat repartint, puntualment, allà on s’ha observat que podien
ser d’utilitat, com en aquells establiments on es detecten mancances pel que fa a l’ús
de la llengua. Aquest àmbit és un dels que dóna més feina a treballadors d’origen
nouvingut, sovint amb un coneixement baix o molt baix de la llengua catalana, i cal
posar-los a l’abast les eines que afavoreixin l’ús del català.
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1.5. “EP! NO BADEU”

Fruit d’una iniciativa del Consell Participatiu per a la Llengua, d’acord amb el Centre
de Normalització Lingüística, es va considerar oportú editar un adhesiu que, alhora
que advertís de la presència de mainada a l’interior dels vehicles i demanés prudència
en la conducció, complís el doble objectiu de fer-ho en català. La il·lustradora gironina
Montserrat Miquel es va encarregar de dissenyar un adhesiu triangular, dels que
duen els cotxes enganxats al vidre posterior, amb el missatge sensibilitzador “Ep, no
badeu!” i amb elements típics de Girona com el campanar de la Catedral o les cases
de l’Onyar.

L’estiu de 2007 se’n va fer una primera edició de 10.000 exemplars, 7.500 dels
quals es van fer arribar a cadascuna de les llars gironines amb fills menors de 10
anys. La resta es van distribuir a les llars d’infants de la ciutat i a les diferents seus
de l’Oficine d’Informació i Atenció Ciutadana, des d’on se’n continuen repartint a
tothom qui en sol·licita. La bona acceptació d’aquesta iniciativa ha fet necessària una
segona edició dels adhesius que s’han fet arribar també a molts comerços vinculats
amb la mainada, com les botigues de puericultura i de roba infantil, les consultes de
pediatria o l’Oficina Municipal d’Escolarització, perquè en tinguin a l’abast de totes les
famílies que l’hagin de menester.

Aquesta iniciativa va ser molt agraïda per les famílies, que van considerar que era
una bona idea facilitar un adhesiu d’aquestes característiques ja que els que solien
oferir les marques comercials habitualment deixen de banda la llengua catalana. Val
a dir que, posteriorment, altres institucions i empreses s’han decidit a dur a terme
iniciatives semblants.
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1.6. “SI US PLAU, PARLA’M EN CATALÀ”

Treballar en l’acolliment lingüístic de les persones nouvingudes és un dels punts
que més interès ha generat entre els membres del Consell i, del 15 de maig al
15 d’agost de 2006, es va programar una campanya informativa amb difusió a
Televisió de Girona del missatge “I tu que ets d’aquí, no ens parlaràs en català?”.
Els protagonistes d’aquests missatges eren els propis alumnes dels cursos de
català del CPNL de Girona, que convidaven a la reflexió per sensibilitzar la població
autòctona sobre la conveniència de parlar en català a les persones nouvingudes, per
correspondre l’esforç que estan fent d’aprendre la llengua del país. És prou sabut que
molts gironins abandonen el català, sense cap justificació, quan s’adrecen a algú que
té la semblança de nouvingut, pel fet de no haver copsat que la llengua és un dels
elements més enriquidors i integradors que els podem oferir.
En aquesta mateixa línia, l’estiu del 2008, vam començar la difusió de la campanya
“Si us plau, parla’m en català” amb el repartiment, en equipaments i punts estratègics
de la ciutat, de més de 10.000 postals amb missatges per incidir en l’ús social de
la llengua. A les postals hi apareixen persones de diferents orígens que fan servir
el català habitualment, tot i que no és la seva primera llengua. El missatge que vol
transmetre aquesta campanya és que canviar de llengua quan no és necessari, és
a dir, si ens entenen, suposa un perjudici per a les persones que l’aprenen i ens
perjudica com a col·lectiu. Amb aquestes postals es vol fer entendre que no n’hi ha
prou amb prendre consciència de la realitat, sinó que cal també un canvi d’actitud i
de conducta quotidiana per redreçar el panorama lingüístic del país.
Aquesta campanya, que també es pot seguir a través del web www.parlacatala.cat,
ha estat impulsada per la Plataforma per la Llengua, el Consorci per a la Normalització
Lingüística de Vic, la Fundació Jaume Bofill i la Secretaria de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya.
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1.7. “NADAL AMB RITME”

Nadal amb ritme és un triple CD que recull una seixantena de cançons relacionades
amb les tradicions més significatives del cicle de festes nadalenques (el Tió, els
Pastorets, el Dia dels Innocents, l’Home dels Nassos, el Cap d’Any, els Reis d’Orient...).
La col·laboració de discogràfiques i grups d’arreu del país ha permès que s’hi pogués
incloure un repertori de cançons molt variat que va de les cançons més tradicionals
i populars, fins a altres cançons no tan conegudes interpretades per estils i gèneres
musicals molt diversos (cant coral, instrumentals, jazz, rumba, rock, sardanes,
infantils, etc.). Hi ha nadales d’arreu de l’àmbit lingüístic (valencianes, eivissenques,
mallorquines, de l’Ebre, de l’Alguer...). Tot plegat va fer que la tria de les cançons no
fos una feina gens senzilla, perquè el repertori de nadales en català és tan ric i amb
tanta qualitat instrumental, que fa de mal fer haver-ne de deixar algunes al marge.

Aquest projecte ha estat una iniciativa del Consell que s’ha pogut dur a terme gràcies
a la implicació de la Unió de Músics de Catalunya, del Centre de Promoció de la Cultura
Tradicional i Popular Catalana del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Girona, de l’Ajuntament de Palma de
Mallorca i de la Fundació Reeixida. Se’n va poder fer un tiratge de 3.500 còpies que,
a part de a la ciutat de Girona, també es van poder distribuir a tots els ajuntaments,
les biblioteques públiques i les oficines del CPNL de les comarques gironines, molts
dels quals l’estan fent servir per a les activitats nadalenques que programen any
rere any, com per exemple casals i parcs infantils, pessebres vivents, tions populars,
cavalcades de Reis, quines, etc.
És un producte que naixia per resoldre unes necessitats que hi havia a Girona,
per garantir la presència de nadales catalanes en els diversos fils musicals que
se senten per Nadal, però sabíem del cert que també seria una bona eina útil en
moltes altres bandes. Per això també se n’han fet arribar exemplars en llocs com
la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, la Fira de l’Avet d’Espinelves i moltes altres
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activitats nadalenques de referència on s’està
fent un bon servei. A part de Mallorca, també
se n’han repartit als ajuntaments menorquins, i
a moltes entitats, associacions de comerciants,
botigues de joguines, establiments d’hostaleria,
escoles, emissores municipals, dinamitzadors
lingüístics i culturals que ens n’han demanat, des
del País Valencià, les Terres de l’Ebre o el Baix
Llobregat, fins a la Catalunya Nord o Andorra. I, a
través de l’Institut Ramon Llull, el disc també ha
arribat a tots els lectorats de català d’universitats
d’arreu del món. També a tota la Xarxa d’Albergs
de Catalunya amb la col·laboració de l’Alberg
Cerverí de Girona o la Xarxa de Casals Jaume
I mitjançant Acció Cultural del País Valencià.
Aquesta difusió tan extensa també representa un
reforç important de promoció de Girona, com a
model de referència per a molts altres pobles i
ciutats, pel que fa al tracte envers la llengua i la
cultura pròpia.
L’edició es va fer durant la campanya de Nadal de
2008, després de dos anys de dur a terme una
experiència pilot que va tenir molt bona acollida.
Lògicament aquesta iniciativa ha estat molt ben
rebuda per tothom, des dels comerciants fins al
món de l’ensenyament o els músics i animadors
infantils, i va provocar una important repercussió
mediàtica. De les cartes de queixa que apareixien
a la premsa, de ciutadans que evidenciaven la
manca de nadales en català, s’ha passat a les cartes
i els comentaris d’agraïment per la normalització
assolida, ja que s’estava arribant a una situació
d’anormalitat que provocava coses tan fora de
lloc com el fet que en algunes fires se sentissin
nadales catalanes, com la tradicional “Fum, fum,
fum”, versionades i traduïdes al castellà.
Un altre dels valors afegits que ha comportat
aquesta campanya és el fet que les nadales en
català són un element enriquidor i integrador
que afavoreix l’acolliment dels parlants d’altres
comunitats, reforçant la feina de cohesió social
que es fa des de les llars d’infants i les escoles
d’educació primària que han aconseguit fer
que tradicions com el Tió s’hagin fet també
ben populars entre les famílies nouvingudes,
independentment del seu origen.
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Aquests darrers anys, el Nadal amb ritme és la música que se sent en activitats
tant diverses com la Fira de Nadal de la plaça de la Independència, el Lleuresport
o la rebuda dels Reis d’Orient de Girona. Moltes empreses de sonorització que
s’encarreguen del so d’aquests tipus d’activitats nadalenques també s’han interessat
i han agraït aquesta iniciativa, que farà servei per molts anys ja que, malgrat que
aquest patrimoni cultural evoluciona i es pot enriquir contínuament amb noves
cançons, les que hi ha són perdurables per molts anys i els discos es conserven d’un
any per l’altre. Cal fer esment que el disseny de la caràtula del disc es va encarregar
a l’artista gironina Roser Arimany.

Exemple de normalització de cartells a les
atraccions de Nadal.

Per altra banda, les nadales en català han estat un element bàsic per a la catalanització
de les atraccions infantils que durant tota la campanya de Nadal del 2010 van romandre
instal·lades a la plaça del Mercadal, fent companyia al Gran Tió de Girona. Aquestes
atraccions van aparèixer sense música ni retolació en català, i amb una petita acció
van quedar plenament normalitzades.
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1.8. EL CONGRÉS CONVIT DE SERVEIS LINGÜÍSTICS

Els dies 16 i 17 de juliol de 2009, l’Auditori Palau de Congressos de Girona va acollir
el primer Congrés Convit de Serveis Lingüístics d’arreu dels Països Catalans. Aquest
esdeveniment naixia amb l’objectiu d’exposar, informar i mostrar tots els avenços
empresos dins el context multilingüe en què es troba el català, en el món de les
tecnologies de la informació i la comunicació, i en els plans d’acolliment lingüístic de
persones nouvingudes.
La realització d’aquest congrés va ser a iniciativa del Consell Participatiu per a la
Llengua, que de seguida va rebre el suport de la Secretaria de Política Lingüística, el
Servei de Llengües Modernes de la UdG i el Consorci per a la Normalització Lingüística
i, posteriorment, també el d’altres institucions.
Un dels èxits d’aquest Convit va ser la procedència d’una part important dels ponents
i d’inscrits, que venien d’arreu de l’àmbit lingüístic català. El Congrés va facilitar la
coneixença i el contacte entre les persones que treballen en temes de llengua en
diferents ajuntaments, institucions i entitats, i va permetre estrènyer lligams per
anar teixint una xarxa útil per coordinar-se i intercanviar coneixements, materials,
experiències de bones pràctiques i així poder optimitzar recursos i esforços.
Una intervenció especialment esperada en el Convit va ser la del lingüista Joan Solà,
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que encoratjà els congressistes a treballar
amb esforç per a la llengua catalana.

Mateu Matas “Xurí” va dedicar algunes gloses a Joan Solà.
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Els vídeos, les ponències i tota la informació referent a aquest Congrés està disponible
al web: www.congresconvit.cat. L’èxit del Congrés va motivar-ne la continuïtat i va
generar l’interès d’altres ciutats del país per fer-se càrrec de futures edicions. La ciutat
de Reus recull el relleu i celebra un segon congrés l’any 2011 i Perpinyà s’ofereix per
acollir-ne la tercera edició l’any 2013.
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Inauguració del Convit amb el cor Àkan, dirigit per Mariona Callís.

Actuació del grup Mus-Cat de la Catalunya Nord.
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La primera ponència del Congrés, amb el títol de “Hostings vingueren que de casa
ens tragueren”, va anar a càrrec de Genís Roca, soci i director de RocaSalvatella.
Posteriorment es va celebrar una taula rodona, moderada per Vicent Partal, per
respondre la pregunta “Quin ha de ser el perfil del professional dels serveis lingüístics
del segle XXI en relació amb les TIC?”. Hi van prendre part Antònia Martí, Meius
Ferrés, Rosa Colomer i Xavier Arderiu.

Les ponències i les taules rodones van ser seguides amb molt d’interès pels congressistes.

Membres del comitè organitzador i de l’equip de treball encarregats de la coordinació del Congrés Convit.
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També van ser molt interessants les presentacions d’experiències. En una primera
presentació que va moderar Joan Vilarnau, hi van participar Andreu Pulido i Marta
Juncadella presentant el “Projecte interuniversitari de qualitat en l’assessorament
lingüístic”, Mercè Vàzquez i Rosa Colomer de “Talaia. Observatori de terminologia de
la societat de coneixement”, i Marta Estella que va explicar la seva experiència en
“L’ús d’eines de web 2.0 per al treball col·laboratiu, la comunicació i la projecció d’un
servei lingüístic”.
La segona presentació va permetre conèixer algunes de les experiències i iniciatives
dutes a terme en diversos punts de l’àmbit lingüístic. Del País Valencià, en va parlar
en Joan-Carles Martí de l’associació El Tempir d’Elx; de les Illes, en Tomeu Martí
de l’Obra Cultural Balear; de l’Alguer en Pere Mayans, i de la Catalunya Nord, n’Alà
Baylac-Ferrer de l’Institut Font Nova de Perpinyà.

Altres presentacions que van tenir lloc al Congrés.

El programa del segon dia del Congrés també va ser molt complet i va començar amb
la ponència “L’impacte de la immigració internacional: reptes i oportunitats”, a càrrec
de Jordi Bayona. Posteriorment es va dur a terme una taula rodona que, moderada
per Elvira Riera, duia per títol “L’acolliment lingüístic de persones nouvingudes en un
context social multilingüe”, i que va comptar amb les intervencions de Ricard Martí,
Empar Pont, Mercè Solé i Ferran Suay.

Les intervencions del segon dia també van ser molt interessants.
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Finalment es van presentar cinc noves experiències, moderades per Montserrat Romà
de la Secretaria de Política Lingüística. Xavier Casademont i Ester Santaló van centrarse en la llengua i l’empresa, a partir de l’experiència d’Embotits Noel. Noemí Ubach
va exposar una experiència del CPNL sobre el foment de la llengua en el col·lectiu de
persones xineses. També vam conèixer l’experiència de Mireia Rosés en l’organització
i gestió del servei de traducció i interpretació per als serveis públics d’Osona i, Cèsar
Mateu ens va parlar de la xarxa de serveis lingüístics municipals valencians, creada
per tècnics locals. Finalment Jaume Piquer va exposar l’experiència de l’Ajuntament
de Girona amb el foment de la música en català a les activitats lúdiques.
El Congrés es va cloure amb el lliurament dels primers Premis Convit, un reconeixement
al treball realitzat per persones que han destacat per la seva trajectòria de treball i
dedicació al foment de la llengua i la cultura catalanes. Entre totes les candidatures
presentades, el premi a la trajectòria de promoció de la llengua catalana entre la
societat es va atorgar a la magistrada Matilde Aragó, com a presidenta de l’Associació
de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, i per al premi a una iniciativa concreta
de promoció de la llengua i cultura catalanes va ser per al jove Miquel Català, com a
responsable de la traducció al català del web del Parlament Europeu.

Miquel Català i Matilde Aragó en el moment del lliurament dels Premis Convit.
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El grup De Calaix.
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1.9. “A TAULA, EN CATALÀ”

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona,
amb data de 24 de juliol de 2008, va aprovar
l’adhesió a la campanya “A taula, en català”, de
l’Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català
(ADEC) i la Plataforma per la Llengua, i promoguda
a Girona per l’Ateneu d’Acció Cultural (ADAC).
Amb aquesta adhesió el consistori assumeix el
compromís de fer que, progressivament, totes les
begudes que es consumeixin a l’Ajuntament, tant si
són de consum intern com en actes institucionals,
siguin de marques que etiquetin en català.
Com que l’acord també afecta les empreses que
tenen la concessió de màquines de begudes, d’aigua
o de cafè a les diferents dependències municipals,
se’n va informar a tots els equipaments i serveis municipals perquè comencessin a
prendre les mesures necessàries per complir aquest acord. Actualment cal continuar
vetllant perquè l’assumpció d’aquest acord s’estengui per tot l’Ajuntament, ja que
encara s’està lluny d’un compliment generalitzat.

El regidor Miquel Poch en la presentació del segell QPECAT.

La Plataforma per la Llengua i l’ADEC han ideat també el segell QPECAT, de qualitat
per a la compra de productes etiquetats en català, que es lliura a tots els adherits a
la campanya “A taula, en català”. Aquest segell es va presentar el 16 de desembre de
2009 en un acte celebrat a la seu de la confederació d’entitats empresarials Foment
del Treball de Barcelona, que va comptar amb la intervenció del regidor de Relacions
Ciutadanes i Joventut de l’Ajuntament de Girona, Miquel Poch.
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1.10. EL COMPROMÍS DE GIRONA

Després de l’adhesió de l’Ajuntament de Girona a la campanya “A taula, en català”, es
va creure oportú fer un gran acte públic per donar més transcendència a la campanya
i fer-la conèixer entre la ciutadania i el sector empresarial.

Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural.

Pep Plaza, presentador i dinamitzador de l’acte.

Martí Gasull, de la Plataforma per la Llengua.

Bernat Joan, secretari general de Política Lingüística.

D’acord amb les entitats promotores de la campanya, vam acordar organitzar un
acte de caràcter nacional que, sota el nom de Compromís de Girona, servís per fer
una ratificació pública de l’acord pres fins aquell moment per més de dos centenars
d’institucions i d’entitats de referència d’arreu del país. Paral·lelament es van fer
una important feina de gestió i de contactes per fer créixer el nombre d’adherits a la
campanya. Es van fer visites i trameses de correus a ajuntaments, consells comarcals,
diputacions, entitats, partits polítics, etc. Es van provocar que el debat sobre aquest
tema arribés al màxim d’institucions del país, aconseguint noves adhesions. La relació
actualitzada d’adherits es pot consultar al web de la Plataforma per la Llengua (www.
plataforma-llengua.cat/pagina/ataula).
La signatura del Compromís de Girona es va celebrar el dia 4 de juny de 2010, a
l’Auditori Palau de Congressos de Girona, i es va fer coincidir amb la inauguració de la
primera fira mercat De Tot Cat. En l’acte s’hi van aplegar nombrosos càrrecs electes
i representants de les institucions i entitats adherides amb l’objectiu d’impulsar un
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consum responsable i respectuós amb la llengua catalana, de denunciar la situació
d’excepcionalitat del consumidor del nostre país, d’evidenciar el greuge d’algunes
empreses que no ajusten la seva oferta a les necessitats actuals, de promocionar
les empreses que aporten aquest criteri de qualitat en el tracte amb els clients i,
per últim, de demanar el desplegament d’una legislació que reguli l’obligatorietat de
rebre la informació dels productes en llengua catalana.

Els signants d’aquest compromís no declaraven només bones intencions. Es
comprometien, cadascú des de la seva institució o entitat, a convertir-lo en realitat
per fer un pas endavant en la plena normalització de la nostra llengua.
L’acte, que va tenir una important repercussió mediàtica, va ser presentat i amenitzat
per l’actor Pep Plaza, i va comptar entre altres, amb la intervenció del catedràtic de
Filosofia de la Universitat de Girona (UdG), Josep Maria Terricabras.

/ 39 /

/ 40 /

1.11. LA FIRA MERCAT DE TOT CAT

Els dies 4, 5 i 6 de juny del 2010, al Palau de Fires de Girona, es va dur a terme
la fira mercat De Tot Cat, creada amb l’objectiu de promoure i fomentar l’ús de la
llengua catalana en el món empresarial i, especialment, en l’àmbit de l’etiquetatge
dels productes.

Aquesta iniciativa va sorgir del Consell Participatiu per a la Llengua de l’Ajuntament
de Girona, en col·laboració amb Fira de Girona i el Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Però, pel fet que convenia
que tingués un abast nacional, va ser necessari poder comptar amb la implicació
i la col·laboració econòmica d’altres institucions. Es van fer múltiples gestions per
garantir la presència d’expositors i visitants d’arreu dels Països Catalans. Es van
establir contactes i es van fer visites per explicar el projecte arreu del país, des de
visitar personalitats com l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, fins a portar a
terme reunions amb representants del Govern Balear, de la Casa de la Generalitat de
Perpinyà o de la Representació de la Generalitat a l’Alguer. És així que es va poder
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comptar amb el suport, entre moltes altres, d’institucions i entitats com la Diputació
de Girona, l’Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC), la Plataforma
per la Llengua, la Fundació Reeixida, l’Agència Catalana del Consum, la Secretaria
de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística, els consells
comarcals de la demarcació de Girona, la Universitat de Girona, etc.

Roda de premsa de presentació de la fira.

Inauguració oficial de la fira.

Glosadors mallorquins amenitzant l’acte d’inaguració.

Les autoritats tastant la nova “Tònica catalana”
que es va presentar a la fira.

En el marc de l’organització de la Fira, també vam participar esdeveniments com les
VII Jornades Econòmiques de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (EURAM), organitzades
per l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Vilallonga a Perpinyà el dia 23 d’octubre
de 2009, o a la Jornada de Treball d’Empresaris Catalans per l’Espai Econòmic
Transfronterer, organitzada per La Bressola i celebrada al Soler (Rosselló) el 17
de maig de 2010. De totes aquestes gestions en van sortir contactes molt positius
perquè, més enllà d’aconseguir la participació o no a la fira, van fer que la sensibilitat
envers la promoció de l’etiquetatge en català es divulgués considerablement. En el
cas de la Catalunya Nord, per exemple, que per proximitat amb Girona és el territori
que més es va implicar en la fira, l’Associació Fem Feina d’empresaris nord-catalans,
va aconseguir que diversos productors deixessin d’utilitzar exclusivament el francès
en els seus productes i es decidissin a incorporar-hi el català.
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1.11.1. OBJECTIUS I VALORACIÓ

Un cop duta a terme l’activitat, podem dir que s’han complert els objectius inicials que
es van plantejar. Amb una estimació d’assistència global de més de 6.000 persones
–dades facilitades per Fira de Girona–, les activitats que s’han organitzat han estat
seguides per un nombre important de públic de totes les edats.

Diferents moments de la fira.
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Pel que fa al nombre d’expositors, es van arribar a agrupar 85 estands, entre empreses
i institucions, fita que es pot considerar un èxit tenint en compte la conjuntura
econòmica actual.
També s’ha acomplert el propòsit d’atraure els segments de població més jove en el
marc de la fira. Malgrat no disposar de les dades exactes sobre l’edat dels assistents
–ja que no vam disposar dels instruments per poder-ho comprovar–, la percepció que
es desprenia sobre el terreny era que el grup de població dels 18 als 35 anys va ser
un dels més nombrosos que va assistir a la fira.

Més moments de la fira.

Pel que fa a la participació en les activitats de la fira de la població immigrada, cal
valorar-la com a molt positiva i reeixida, ja que el divendres 4 de juny van assistir a
la fira més de 600 participants del programa del Voluntariat per la llengua del CPNL i,
al llarg del dissabte 5 i el diumenge 6 de juny, hi van assistir un centenar de membres
del programa “Quedem?” d’Òmnium, procedents de Girona i d’Igualada.
En relació amb la presa de consciència de la importància de consumir productes
etiquetats en català, es va aconseguir arribar a un gran nombre de gent gràcies als
continguts de les taules rodones, a la campanya de difusió i a la repercussió mediàtica
de la fira, especialment de l’acte del Compromís de Girona.
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Per últim, amb les activitats paral·leles que es van portar a terme, es va tenir en
compte que es fes visible la representació dels territoris de parla catalana, ja fos
amb les experiències presentades o en l’elecció dels ponents. En les taules rodones
organitzades, van haver-hi ponents provinents de Catalunya, de les Illes Balears i de
la Catalunya Nord.

L’equip de treball, de l’Ajuntament i Fira de Girona, responsable de la coordinació de la fira De Tot Cat.

L’èxit i l’interès generat per aquesta fira entre productors i consumidors, fa que s’hagi
valorat la possibilitat de celebrar-ne alguna nova edició quan hi hagi l’oportunitat de
destinar-hi els recursos humans i econòmics necessaris. Val a dir que, després de
la fira, s’han mantingut algunes reunions amb empresaris i entitats per analitzar la
possibilitat de creació d’una agrupació d’empresaris per la normalització lingüística al
món de l’empresa, i també s’han dut a terme noves iniciatives semblants, com la Fira
Nostra que, coordinada per l’Obra Cultural Balear, va reunir empresaris i productors
l’octubre de 2010 a Mallorca. També, des de la població occitana d’Albi, l’Agència de
Desenvolupament Occità (ADOC) s’ha interessat per establir contactes i intercanvis
amb productors catalans per organitzar fires de productors occitans i catalans.
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1.11.2. PLA DE COMUNICACIÓ

Per tal de donar a conèixer aquesta primera edició de la fira es va fer una campanya de
comunicació i difusió per tots els mitjans que teníem a l’abast, per tal d’arribar al màxim
nombre de públic possible, sense diferències d’edat, classe social o gènere, i arreu dels
territoris de parla catalana. Es van dur a terme tot tipus d’accions comunicatives que
van anar des de la creació d’un web i d’un perfil propi a la xarxa social Facebook, fins
a la inserció d’anuncis publicitaris de tot tipus (bàners, banderoles, fullets, anuncis a
la ràdio, a la premsa, a la televisió, etc.). Tota la informació referent a aquesta fira
es pot consultar al web www.detotcat.cat i a través del Facebook que encara manté
actiu un grup creat per aquest esdeveniment www.facebook.com/detotcat i que es
continua actualitzant periòdicament amb notícies i informacions relacionades amb el
català a l’empresa.

La publicitat de la fira va ser ben visible pels carrers de Girona.
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Més enllà d’inserir anuncis en els diaris de referència de les comarques gironines
(El Punt i el Diari de Girona) i el diari d’àmbit nacional Avui, també vam establir
convenis de col·laboració amb la Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC),
amb l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Digital (ACPG) i amb l’Associació de
Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) per inserir publicitat en les publicacions
associades i, d’aquesta manera, assegurar la cobertura informativa arreu de l’àmbit
lingüístic. Algunes d’elles, a més, també van dedicar-hi un espai informatiu. Aquests
anuncis, més enllà d’atraure visitants a la fira, també tenien la funció de fer arribar
la presa de consciència sobre la situació de l’etiquetatge en català a la resta del
territori.

També es va portar a terme una campanya radiofònica a diferents emissores de ràdio
de referència en l’àmbit nacional i local, com són Ràdio Flaixbac, Com Ràdio, Catalunya
Ràdio, RAC1, Onda Rambla i una sèrie de ràdios locals a través d’un conveni que es
va signar amb Comunicàlia.
I, mantenint l’objectiu d’apropar-nos el màxim possible al públic, vam realitzar un
espot televisiu que es va emetre per les diferents cadenes locals incloses dins de
l’empresa Comunicàlia. També vam participar en diversos programes per parlar de
la Fira i dels seus objectius, com el Divendres de TV3 del dia 20 d’abril de 2010,
que se’n va fer ressò recreant, al mig del Pont de Pedra de Girona, l’habitatge d’una
família que viu plenament en català.
Finalment, la campanya es va reforçar amb més de 400 banderoles que es van penjar
als fanals de les principals vies de la ciutat de Girona per tal de donar a conèixer la
fira.
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1.11.3. UN PIS PER VIURE EN CATALÀ

A l’espai central del Palau de Fires es va recrear un espai per simular un habitatge
que tenia la característica d’estar destinat a “viure en català”, en el qual es va fer
evident la gran varietat de productes de consum que hi ha al mercat que incorporen la
llengua catalana: electrodomèstics, roba, joguines, parament de la llar, productes de
neteja o cosmètica, etc. Es va construir, gràcies a la col·laboració de la multinacional
Ikea, un espai de 85 metres quadrats distribuïts en un menjador, una cuina, una sala
de bany i una habitació doble.

Es va recrear un habitatge al centre de la fira.

Aquest va ser un dels principals reclams i un dels espais més visitats de la fira, ja que
es trobava a l’espai central i va resultar molt atractiu per gran part dels assistents,
que van poder descobrir, en cadascuna de les cambres de l’habitatge, a través de
quins elements es pot viure plenament en català.
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Cal destacar la col·laboració de diferents marques que van cedir amablement els seus
productes per condicionar el pis, com Lacoste, Fete, Camper, Taurus, Perfumeries
Júlia, Ecocèutics o els supermercats Bonpreu.

Diverses marques van cedir els seus productes per a l’exposició.
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1.11.4. JORNADES I TAULES RODONES

A banda de la part comercial de la fira, representada amb els estands del Palau
de Fires, es va voler donar un impuls també a la creació d’opinió al voltant de l’ús
de la llengua catalana en l’etiquetatge i a normalitzar la seva implantació en el
món socioeconòmic. Per tal d’aconseguir-ho, es van portar a terme les activitats
següents:
“El català a l’empresa, un compromís compartit” va ser una jornada d’orientació
professional dedicada a la llengua catalana en la responsabilitat social de les empreses,
adreçada a professionals i empresaris.

Les dues taules rodones que van tenir lloc divendres.

La primera part va ser una taula rodona amb el títol de “La llengua en la responsabilitat
social de les empreses”, que va comptar amb la participació del responsable de l’Àrea
d’Empresa de la Plataforma per la Llengua, Bernat Gasull; el gerent d’Embotits La
Selva, Xavier Albertí; la secretària científica de la Càtedra UNESCO en Llengües i
Educació, Rosa Calafat, i l’expert en responsabilitat social de les empreses, Josep
Maria Canyelles. El membre de la junta d’Òmnium Cultural i director d’Aranow, Jordi
Cuixart, va moderar l’acte.
La segona part de l’acte va ser una taula rodona sota el títol de “La llengua en la
vertebració de l’espai econòmic transfronterer”, que va comptar amb la participació
del secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Bernat Joan; el
director comercial de Collverd, Jordi Terol; el president de l’associació nord-catalana
d’empresaris Fem Feina, Joan Gaubí, i el responsable de l’estudi ELAN, Joan Pujolar.
El director general de La Bressola, Joan-Pere Le Bihan, va moderar l’acte.
“Emprenem el futur” va ser un espai de microponències a través del qual 21
emprenedors i emprenedores van donar a conèixer la seva iniciativa. Aquest espai
innovador va resultar molt atractiu per al nombrós públic que va assistir a la jornada.
Hi van participar els responsables de diferents iniciatives d’èxit: el responsable
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d’Avellana Digital i del portal productesdelaterra.cat, Miquel Saperas; el creador de
la pàgina web txus.cat, Jesús Moreno; el membre del Cercle Català de Negocis,
Joan Canadell, que va presentar la Nòmina Catalana; el responsable de l’empresa
Puck Import, dels preservatius suecs RFSU, Erik Weirdheim; el responsable del portal
www.tastets.cat, Jordi Estalella; el promotor dels PDCat, punxadiscos catalans, Marçal
Orri i el responsable de la Xarxa d’Establiments amb Consciència Nacional (Xecna),
Ramon Carner, entre altres.

www.pdcat.cat

www.tastets.cat

www.puck-import.com/cat

www.txus.cat

www.productesdelaterra.cat

www.xecna.cat
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Assistents a la jornada “Emprenem el futur”.

“Un cafè per la llengua sobre la presència del català a Internet”. Amb aquest títol es
va celebrar una taula rodona per debatre sobre la presència del català a Internet, amb
la participació del director de la Fundació puntCAT, Jordi Iparraguirre; el coordinador
del WICCAC, Joan Soler; el representant de Softcatalà, Joaquim Pérez, i el director
general de la Societat de la Informació, Josué Sallent. La responsable de l’Àrea de
Comunicació del Consorci per a la Normalització Lingüística, Mercè Romagosa, va
moderar la taula.
La taula rodona va servir també per difondre la campanya de l’Obra Cultural Balear “Un
cafè per la llengua”. Un representant de l’entitat, Rafel Sedano, va fer la presentació
d’aquesta campanya participativa a favor de la llengua catalana.

La campanya “Un cafè per la llengua” es va presentar a la taula rodona sobre el català a Internet.
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1.11.5. ACTIVITATS LÚDIQUES

La fira també comptava amb un variat programa d’activitats paral·leles per atraure el
màxim nombre de visitants i per fomentar l’ús de la llengua catalana d’una manera
més lúdica. Entre aquestes activitats hi va haver actuacions musicals, karaokes, un
taller de castells amb els Marrecs de Salt, tallers de còmics amb l’associació Comicat,
un ball de gegants amb els Geganters d’Arenys de Munt, tastos de vins o cerveses
artesanes i un servei de ludoteca adreçat a la mainada.

Nombroses activitats lúdiques van complementar la fira.

A l’hora de planificar aquestes activitats es va tenir present la importància d’incidir
en el món juvenil, com a futurs consumidors. És per això que, en el marc de la
fira, es va planificar una gimcana, com a recurs pedagògic, adreçada als centres
d’ensenyament. En aquesta gimcana hi van prendre part diversos centres escolars
de primària i secundària de Girona i també l’escola Comte Guifré de Perpinyà. També
va tenir molt èxit entre els escolars l’activitat de karaoke de la campanya “Encomana
el català” de la Sectretaria General de Política Lingüística, amb un variat repertori de
cançons per cantar en públic.
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També es van organitzar un seguit d’actuacions musicals amb grups de referència
com Macedònia, Els Amics de les Arts, Teràpia de Shock, Carles Belda i el Conjunt
Badabadoc, els SP3 del Club Súper 3 o l’espectacle Musiquetes de la Bressola.

Les actuacions musicals van ser un atractiu més de la fira.
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1.11.6. “QUAN LES ÀVIES COMPRAVEN EN CATALÀ”

En el marc de la fira mercat De Tot Cat, també es va preparar un audiovisual que
permetés veure l’evolució de l’etiquetatge en català. Es va encarregar el guió a la
Cristina Masanés i l’edició a l’empresa Videoplay de la Bisbal d’Empordà. Aquest
audiovisual es va presentar públicament en l’acte del Compromís de Girona i es
va poder visualitzar durant tota la fira De Tot Cat en un espai que s’havia habilitat
expressament. Posteriorment, se n’han distribuït còpies a diferents persones,
empreses, entitats i institucions interessades a projectar-lo i fer-ne difusió. És un
recurs que també s’ha posat a l’abast de tothom gràcies a internet.

L’espai on es va projectar l’audiovisual durant la fira.

Es va fer un treball de recerca pioner sobre l’estat i l’evolució de l’etiquetatge dels
productes de consum elaborats a Catalunya abans de la guerra, amb l’objectiu de
fer públics els exemples d’empreses que etiquetaven normalment en català els seus
productes i que, arran de la guerra i la repressió franquista, es van veure obligats a
etiquetar els seus productes en castellà i, fins i tot, a canviar-ne els noms comercials.
Es va trobar etiquetes, envasos, anuncis i cartells publicitaris de productes de tots
els àmbits, prioritzant els d’aquelles empreses grans i marques emblemàtiques que
encara avui es poden trobar al mercat, com per exemple Nestlé, Freixenet, Cacaolat o
Vichy Catalan. Per aconseguir aquest material ens vam posar en contacte directament
amb les empreses i amb diferents arxius, museus i col·leccionistes particulars.
L’audiovisual permet fer un viatge a les botigues, comerços i carrers del temps
dels nostres avis i àvies, i evidenciar que malgrat que els hàbits de consum de les
primeres dècades del segle XX eren molt diferents als d’avui, tot i que es comprava
menys i l’oferta de productes era molt més discreta, la quantitat i varietat de
productes etiquetats en català s’incorporava al mercat amb normalitat i augmentava
considerablement.
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1.12. “COMENCEM A PARLAR”. APRENEM CATALÀ
DES DEL XINÈS
Davant la necessitat de la comunitat xinesa de Girona d’adquirir coneixements de
català, s’ha fet arribar a tots els domicilis de famílies d’origen xinès que viuen a
Girona i hi estan empadronades, un exemplar de la guia Viure a Catalunya. Aprenem
català des del xinès, editada per la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat
de Catalunya. L’objectiu és que aquest material els faciliti un primer contacte amb
la llengua catalana i els pugui permetre una mínima competència lingüística, amb
la qual segur que podran millorar la seva relació social, en l’àmbit laboral o veïnal, i
també els pot ser útil en l’àmbit familiar en cas de tenir fills escolaritzats aquí.
Aquest material s’ha acompanyat d’una carta informativa, escrita en català i en xinès,
convidant a participar en la campanya, i d’una relació de recursos en línia, que poden
facilitar l’aprenentatge del català, adreçats expressament a la població xinesa.

El 13 d’abril de 2010 vam celebrar, al Centre Cívic de Santa Eugènia, que és un dels
barris amb major presència de ciutadans del país asiàtic, una reunió informativa
amb alguns membres de la comunitat xinesa per tenir un intercanvi d’impressions i
conèixer les seves necessitats envers la llengua catalana i la seva predisposició per
participar en cursos de català. Aquesta reunió va comptar amb la col·laboració del
professor de la Universitat de Girona Ningsu Luo i d’una representant del CPNL.

El dinamitzador de la campanya lliurant les
traduccions de cartes i menús.

/ 56 /

Reunió amb ciutadans d’origen xinès per saber
les seves necessitats envers el català.

També es van realitzar visites personalitzades als establiments regentats per ciutadans
xinesos, per saber quines eren les seves mancances i necessitats i poder-los ajudar
a adaptar els establiments a la legislació lingüística vigent i estalviar futures queixes
o denúncies. En aquestes visites se’ls oferia l’assessorament necessari per revisar
o traduir els rètols, cartes, menús, horaris, fullets publicitaris, etc. Als restaurants
també se’ls va oferir lèxics de menjars xinesos i materials editats expressament en
xinès per la Confederació de Comerç de Catalunya en el marc de la campanya “Oberts
al català”. Per poder realitzar aquesta tasca de la millor manera, es va demanar la
col·laboració d’un estudiant en pràctiques de la UdG, d’origen xinès, que s’hi podia
entendre sense cap dificultat.

Un establiment abans i després de la campanya de sensibilització.

S’ha començat la campanya amb el col·lectiu xinès perquè és un dels que presenten
necessitats especials, a causa de la distància entre els sistemes lingüístics, però
també tenim la intenció de donar continuïtat a aquesta campanya, a partir de les
altres guies editades fins ara per la Secretaria per a la Immigració adreçades als
parlants d’àrab, amazic, romanès o urdú.
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1.13. “MERCAT DE LA DEVESA”

Estem duent a terme unes actuacions per afavorir la presència del català al mercat
setmanal de la Devesa que se celebra els dimarts i els dissabtes. Volem fomentar-ne
l’ús en la retolació de les parades i dels productes. Ja s’ha col·laborat amb diversos
marxants per ajudar-los a normalitzar els punts de venda i també hem ofert nova
retolació a algunes parades que no en tenien cap. S’han repartit a totes les parades
de fruita i verdura uns cartells genèrics editats per la Confederació de Comerç de
Catalunya, que han tingut molt bona acceptació.
Es tracta d’una campanya senzilla i discreta, però que està aconseguint bons resultats.
De moment s’ha començat a incidir en les parades d’alimentació, i la campanya ha de
continuar amb les de roba, complements i parament de la llar.
Cal valorar la implicació dels marxants, que han comprès com n’és d’important el seu
paper per acollir lingüísticament i facilitar l’aprenentatge de la llengua a la població
nouvinguda que freqüenta el mercat.

Exemples de
normalitzacions
reeixides al mercat.
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2. FENT XARXA AMB
ALTRES INSTITUCIONS
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2.1. ELS LLOCS PER APRENDRE CATALÀ

A la ciutat de Girona hi ha una bona oferta de formació en llengua catalana, liderada
pel CPNL i per altres organismes com l’Escola Oficial d’Idiomes o l’Escola d’Adults. Des
del Consell hem centrat més la nostra activitat en la dinamització i la sensibilització
complementàries a la feina que es fa en aquests cursos. Procurem ajudar a fer
difusió de l’àmplia oferta de cursos de català per adults, ja sigui amb les carpetes
de benvinguda que es lliuren a tothom qui s’empadrona a Girona o mitjançant altres
suports com les cartelleres que hi ha per tota la ciutat, amb l’objectiu d’arribar al
màxim nombre de ciutadans possible. També treballem de costat amb el Centre de
Normalització Lingüística de Girona pel que fa a la coordinació a l’hora d’organitzar
les rodes de premsa per presentar les memòries del CPNL i per avaluar l’assistència
i la incidència dels cursos de català per a adults.
D’acord amb el CPNL, i prenent com a model una experiència similar feta a Reus, hem
editat un plànol desplegable de la ciutat pensat com a eina per afavorir l’acolliment
lingüístic. Concretament, en aquest plànol s’hi destaca la situació dels diferents espais
on aprendre català i les institucions i entitats que treballen per la llengua a Girona. A
més a més, també conté un missatge sensibilitzador, en 6 llengües diferents, sobre
els avantatges i la conveniència d’aprendre la llengua catalana.
Se’n van editar 15.000 exemplars, que s’han estat distribuint a establiments
regentats per nouvinguts, com els locutoris i altres comerços, i també s’inclou a les
carpetes de benvinguda. Així mateix se’n van repartir a totes les entitats de la ciutat
i, especialment, a les que treballen amb persones nouvingudes, i així com en d’altres
equipaments com els centres cívics, l’Estació Espai Jove, l’Oficina de Turisme, les
escoles d’adults, les aules d’acollida, etc.
Aquests plànols ja s’han exhaurit i s’està treballant per fer-ne una segona edició
revisada i millorada, tant per la informació referent als llocs on aprendre català com
pels nous criteris sobre l’organització del nomenclàtor viari de Girona, que s’han
establert d’acord amb el CPNL i la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT), que
han revisat tots els gentilicis i topònims que donen nom a les vies públiques de
Girona.
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2.2. LA COMISSIÓ D’ORGANISMES I SERVEIS
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Malgrat que el Consell encara no n’és membre de ple dret, participem regularment en
les reunions de la Comissió d’Organismes i Serveis per a la Normalització Lingüística
de Girona que es promouen des de la Direcció General de Política Lingüística, com
a espai de coordinació i intercanvi d’informació amb l’objectiu de posar en comú les
actuacions i les ofertes formatives.
En aquesta comissió hi participen, entre altres, entitats i institucions com el CPNL,
l’Escola Oficial d’Idiomes, la Secretaria per a la Immigració, els Serveis Territorials de
Justícia, els Serveis Territorials d’Educació, el Servei de Llengües Modernes de la UdG,
els Serveis Lingüístics de Comissions Obreres i d’UGT, l’ADAC o Òmnium Cultural.
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2.3. EL VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

Col·laborem amb el CPNL per fer
difusió del programa de Voluntariat
per la llengua. Ho hem anat fent per
diversos canals i amb fets concrets
com facilitar la presència de les
parelles de voluntariat lingüístic
en actes com la Nit del Voluntariat,
que cada any organitza la Federació
Catalana de Voluntariat Social amb la
col·laboració de l’Ajuntament. Gràcies
a la presència i difusió del programa
Voluntariat per la llengua en el marc
d’aquesta festa, ja sigui a partir de
l’experiència
concreta
explicada
per alguna parella o d’exposicions
i altres materials sensibilitzadors,
s’aconsegueix motivar també el
compromís
envers
l’acolliment
lingüístic de la resta de voluntaris
socials.
De la mateixa manera que s’ha
fet a la Nit del Voluntariat, també
vetllem per fer present el programa
de Voluntariat per la llengua en les
diverses jornades d’associacionisme
que s’han organitzat des de l’Àrea de
Relacions Ciutadanes i Joventut de
l’Ajuntament de Girona.

Una parella de voluntàries lingüístiques amb el regidor Miquel Poch a la Nit
del Voluntariat de l’any 2008.

/ 63 /

2.4. EL PROGRAMARI EN CATALÀ

Durant el mes de juny de 2006 vam fer una tramesa, a totes les entitats inscrites
al Registre Municipal d’Entitats de la ciutat, d’un CD que contenia programari en
català de lliure distribució. Era un material creat per Softcatalà i editat i distribuït pel
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya. A part de facilitar a les entitats programes en català, aquesta campanya
també permetia a les entitats obtenir el domini .cat amb unes condicions molt
avantatjoses.
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2.5. FENT DIFUSIÓ D’ALTRES CAMPANYES

Sovint ens hem ofert per col·laborar en la difusió, a Girona, de campanyes d’àmbit
nacional impulsades per altres administracions. Entre altres, podem destacar-ne les
següents:
a) Difusió de cartells genèrics de les campanyes protagonitzades per la Queta “Dóna
corda al català” i “Encomana el català” (www.gencat.cat/encomanaelcatala).
b) Difusió de cartells i fullets de la campanya “Elteumòbil.cat”, per promoure la
telefonia en català (www.elteumobil.cat).
c) Difusió de catàlegs, adhesius i cartells de la campanya anual “Jocs en català”
(www.cpnl.cat/jocs).
d) Difusió de cartells de la campanya “Canto.cat” per promoure la llengua catalana a
través de la música (www.canto.cat).
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2.6. L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

En diverses ocasions hem contactat oficialment amb administracions de l’Estat
espanyol, com l’Imserso o el Ministeri d’Habitatge per reclamar que, d’acord amb la
diversitat lingüística de l’Estat, ens trametessin versions en català dels suports de
les seves campanyes informatives i publicitàries. Sovint rebem cartells o fullets de
campanyes perquè en fem difusió i els posem a disposició dels gironins i gironines.
En la majoria dels casos hem rebut respostes evasives, com el fet de no tenir prou
pressupost per justificar el poc respecte envers la llengua pròpia i també cooficial
de Catalunya, que no és el castellà. Malauradament són poques les vegades que
l’Administració de l’Estat ens fa arribar publicitat institucional en dos models alternatius,
redactats en cadascuna de les dues llengües oficials, o models bilingües.
Un exemple d’aquestes gestions és la que vam fer amb el defensor del poble espanyol,
malgrat ser coneixedors de l’obsessió manifesta d’aquest contra Catalunya i les lleis
catalanes. Aquests dos darrers anys, per exemple, més del 80% de recursos que ha
presentat aquesta institució tenen Catalunya com a tema central.
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3. FENT XARXA AMB
LES ENTITATS
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3.1. ATENEU D’ACCIÓ CULTURAL (ADAC)

Atès que un dels objectius del Consell és
fer que la llengua catalana sigui un element
de cohesió social i d’integració en tots
els àmbits de la vida social i econòmica
gironina, col·laborem, en la mesura de les
nostres possibilitats, amb aquelles entitats
que, com l’ADAC, comparteixen aquests
mateixos objectius.
Amb l’ADAC s’hi està en contacte per
vetllar per l’evolució de la catalanització
de les Fires de Sant Narcís, campanya
que ja s’ha detallat més en un altre punt
d’aquesta memòria, i també per col·laborar
de diferents maneres en algunes de les
activitats que organitza al llarg de l’any, ja
sigui aportant materials com a detall per
a la seva quina nadalenca, com ajudant a
fer difusió de campanyes com “El català
sense rebaixes” o les activitats del seu
programa “País i conversa”, que promou
entre els nouvinguts, de manera gratuïta
i voluntària, activitats i sortides culturals
per poder conèixer el territori i practicar el
català.
Per altra banda també s’hi ha establert una
col·laboració econòmica per fer possible
que l’acte de lliurament dels Premis de
Normalització Lingüística, que, d’ençà de
l’any 2009, se celebra conjuntament amb
el Premi d’Assaig Francesc Ferrer i Gironès,
es pugui dur a terme a l’Auditori Palau de
Congressos de Girona.
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3.2. ASSOCIACIÓ ÀKAN

La nostra modesta col·laboració amb l’Associació Àkan, que fa suport i acollida
d’immigrants, ha estat amb la contractació del seu cor per realitzar una actuació
en el marc del Congrés Convit de Serveis Lingüístics. El Cor Àkan es caracteritza per
estar format per persones immigrades, de més de 50 nacionalitats diferents, que
viuen a Girona i rodalia. L’associació destaca i fomenta l’aprenentatge de la llengua
catalana com a un dels factors de vital importància per a la integració.
El cor sorgeix a partir de les classes de llengua catalana impartides per gent
voluntària. Així, a més de la motivació per la música i la cohesió grupal, afegeix raons
ben particulars, com ara la millora fonètica i lingüística, el coneixement de l’entorn
geogràfic i humà, la visita turística de diferents poblacions de Catalunya on van a
actuar, la integració de diferents ètnies, la implicació de diferents públics en l’acolliment
i la coneixença de la realitat migratòria i la dignificació dels mateixos cantaires en
experimentar la presentació en públic i la recepció de la qual són objecte.
En la inauguració del Congrés Convit, el Cor Àkan va oferir un repertori de cançons
entre les quals destacava la que havia estat l’himne del Segon Congrés Internacional
de la Llengua Catalana Una veu per al món, que havien après i assajat expressament
per aquesta ocasió.

El cor Àkan, dirigit per Mariona Callís, al congrés Convit.
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3.3. ÒMNIUM CULTURAL

També es col·labora amb la delegació gironina d’Òmnium Cultural, per donar suport
als projectes i activitats que aquesta entitat programa al llarg de l’any (rebuda de la
Flama del Canigó, marxa de torxes de la Diada Nacional, celebració de Sant Jordi,
programa “Quedem?”, etc.).
Hi col·laborem de diverses maneres com, per exemple, reforçant la difusió dels
programes d’activitats del “Quedem?”, o amb la difusió a les escoles, llars d’infants,
biblioteques, centres cívics i altres equipaments, del Calendari de Tradicions i Costums
dels anys 2009, 2010 i 2011, realitzat conjuntament pel Centre de Promoció de la
Cultura Tradicional i Popular Catalana i Òmnium Cultural.
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3.4. PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Amb la Plataforma per la Llengua hi hem establert diverses col·laboracions, algunes
de les quals ja queden ben explicitades en altres espais d’aquesta memòria, com per
exemple en la campanya “A taula, en català”.
Altres col·laboracions han estat en la difusió de les interessants campanyes i materials
que realitza aquesta entitat. Entre altres, hem repartit exemplars de la guia Que faig
si... a les entitats gironines. I també hem repartir cartells i adhesius de la campanya
“Utilitza la llengua” a la zona de les “barraques” de les Fires de Sant Narcís, on durant
anys n’hi vam instal·lar alguns de grans dimensions.

La presència dels cartells de la campanya “Utilitza la llengua” és ben present a la zona de concerts de
les Fires de Sant Narcís.
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3.5. COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER
LA LLENGUA (CAL)
L’any 2006 vam col·laborar amb la Coordinadora d’Associacions per a la Llengua
(CAL) en motiu dels actes del pas de la flama del Correllengua per Girona. Des de
l’Ajuntament els vam cedir l’ús d’espais com l’Estació Espai Jove o el Centre Cultural
La Mercè per desenvolupar les diverses activitats programades. L’acte central va
comptar amb la intervenció de representants d’arreu de l’àmbit lingüístic, i amb
diverses actuacions musicals. També es va lliurar una simbòlica mata de jonc a Feliu
Matamala, qui fou responsable de la llibreria Les Voltes, com a reconeixement per
la seva tasca cívica i el seu esperit unitari al servei de la llengua catalana. A part
d’aquest acte, també es van programar activitats infantils i juvenils i un desplaçament
a la Catalunya Nord per participar en els actes de cloenda del Correllengua.
Amb el nucli de la CAL de Girona ja no hi ha hagut cap més col·laboració perquè va
entrar en un període d’inactivitat que encara es manté en l’actualitat.

Espectacle d’animació amb Àngel Daban a l’Estació Espai Jove.
Arribada de la Flama de la Llengua.

/ 72 /

Aurora Fontoba, de Calaceit, membre de l’Orquestra
de Joves Intèrprets dels Països Catalans.

Mohammed Houri, de Salt, parlant de la necessària
integració dels nouvinguts.

Rosa Calafat, de Mallorca, i Josep Guia, de València,
reflexionant sobre l’autocentrament dels catalans.

Feliu Matamala amb la mata de jonc.

Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes.
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3.6. LA BRESSOLA

Més enllà de l’aportació anual que l’Ajuntament de Girona fa en suport de les escoles
La Bressola de la Catalunya Nord, també s’ha procurat donar a conèixer la tasca
d’aquesta institució fent difusió d’algunes de les activitats que organitza, com la
Bressolada, que cada any se celebra a Perpinyà, o el sopar a Girona de socis i
simpatitzants dels Amics de La Bressola, que es va celebrar el 19 de novembre de
2010.
En el marc de la fira mercat De Tot Cat vam programar l’espectacle de música popular
Fem sonar les musiquetes (www.musiquetes.cat), que va poder comptar amb la
participació d’un nombrós grup d’alumnes de les diferents escoles que La Bressola té
escampades arreu de la Catalunya Nord.

Actuació dels alumnes de La Bressola.
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També hem col·laborat amb fets anecdòtics i puntuals com la relació d’agermanament
que l’escola Eiximenis de Girona manté amb La Bressola Sant Galdric de Perpinyà,
aportant materials diversos com a detall, tant per als alumnes com per als mestres,
amb motiu d’una de les visites que els alumnes d’aquesta escola van fer a la nostra
ciutat.

La mainada va gaudir de l’espectacle Fem sonar les musiquetes, a la fira De Tot Cat.
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3.7. UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU (UCE)

Cada any se signa un conveni de col·laboració econòmica entre l’Ajuntament de
Girona i la Fundació Universitat Catalana d’Estiu, amb l’objectiu d’oferir dues beques
per assistir a Universitat Catalana d’Estiu (UCE) i també de fer una aportació per
ajudar a cobrir les despeses d’organització de les activitats que s’hi ofereixen.
Amb l’oferiment d’aquests beques que, any rere any (2008, 2009 i 2010), han estat
sol·licitades per diferents joves de la ciutat, també aprofitem per fer difusió de la UCE,
ja sigui amb notes de premsa o repartint programes i cartells en diferents equipaments
i entitats de la ciutat, afavorint així la possibilitat d’una major matriculació d’alumnes
gironins en aquest espai de trobada i d’intercanvi cultural. A la UCE, que des de fa 42
anys se celebra a Prada del Conflent, a la Catalunya Nord, s’hi apleguen centenars
d’estudiants, professors, professionals, polítics i assistents en general d’arreu dels
Països Catalans, que participen d’una activitat diària que comprèn des dels cursos
i els seminaris –que tracten temes tan diversos com la tecnologia, les ciències de
la natura, les socials o les humanitats– fins als actes públics (conferències, taules
rodones, homenatges, etc.), tallers, actuacions musicals i projeccions de cinema.
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3.8. ASSOCIACIÓ EN DEFENSA DE L’ETIQUETATGE
EN CATALÀ (ADEC)
Més enllà de la campanya “A taula, en català” i de la fira mercat De Tot Cat, hem
establert altres col·laboracions amb l’ADEC, per promoure i fer conèixer l’àmplia
oferta de productes etiquetats en català que actualment ja hi ha al mercat. Per una
banda, hem fet una gran difusió i distribució dels catàlegs que anualment s’editen
amb la relació d’empreses que etiqueten en català i, per l’altra, vam promoure que en
el marc de la Fira de Mostres de l’any 2008, al Palau de Fires de Girona s’hi fes una
primera mostra d’empreses que etiqueten en català. També hem facilitat que l’ADEC
instal·lés a Girona la seva exposició d’etiquetes, en el marc del primer Congrés Convit
i de la fira mercat De Tot Cat.
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3.9. ASSOCIACIÓ DE PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES EN CATALÀ (APPEC)
Hem col·laborat amb l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), amb
l’objectiu de fer difusió entre la població gironina del gran nombre de Revistes en
català que s’editen actualment. Hem facilitat que el Quiosc de les revistes pogués
participar en esdeveniments com el Congrés Convit o la fira mercat De Tot Cat. També
hem convidat a visitar el Quiosc, que l’octubre de 2010 es va instal·lar a la rambla
Ramon Folch de Girona, a entitats i empreses determinades, com les llibreries que
podrien ser possibles punts de venda o les empreses que disposen de sales d’espera
i els bars i restaurants que solen oferir publicacions a disposició dels seus clients.
També hem facilitat les gestions per fer que els participants del programa Voluntariat
per la llengua i els alumnes i el personal del CPNL fessin visites guiades al Quiosc.
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3.10. FUNDACIÓ PUNTCAT

Hem vetllat per fer extensiu i normalitzar l’ús del domini .cat a totes les àrees de
l’Ajuntament, després que la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 4 de juny de
2009, per unanimitat acordés establir el domini girona.cat com a adreça principal i de
referència de la pàgina web de l’Ajuntament de Girona, i l’extensió ajgirona.cat per
totes les adreces de correu electrònic dels serveis i el personal de l’Ajuntament.
Puntualment hem establert alguna col·laboració amb la Fundació puntCAT, com va
ser la presentació del domini .cat a càrrec del seu director, Jordi Iparraguirre, en el
marc de la fira De Tot Cat, on va fer una intervenció sota el títol “El .cat per fer créixer
les empreses”.

Jordi Iparraguirre, director de la Fundació puntCAT.
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3.11. ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ.
“TELEVISIÓ SENSE FRONTERES”
El Ple de l’Ajuntament de Girona del dia 15 de desembre de 2009 va donar suport a
la campanya “Televisió sense fronteres”, en defensa de TV3 al País Valencià davant
del primer tancament de repetidors que deixava una part important de la població
valenciana sense la possibilitat de veure Televisió de Catalunya.
Vam fer difusió de la campanya i vam participar en la recollida de signatures
per promoure una iniciativa legislativa popular (ILP) amb l’objectiu d’assolir el
reconeixement legal de l’existència de les realitats lingüístiques i culturals catalana,
basca i gallega i dels seus respectius espais de comunicació. Vam posar fulls de
signatures al taulell de les seus de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana de cada
barri, perquè tots els ciutadans i ciutadanes que ho desitgessin hi poguessin expressar
el seu suport. També es va facilitar que a la fira mercat De Tot Cat hi pogués haver
un estand per recollir més signatures.
La campanya va superar amb escreix la recollida de les 500.000 signatures necessàries
per promoure la ILP, però aquest fet no va ser suficient per evitar que les autoritats
del govern valencià acabessin fent tancar tots els repetidors que emetien el senyal de
Televisió de Catalunya al País Valencià.

/ 80 /

3.12. I A MÉS A MÉS...

En la mesura de les nostres possibilitats, oferim suport a les entitats que treballen
per al foment de la llengua catalana. Oferim suports genèrics, com la possibilitat de
fer difusió de campanyes, ja sigui a través de la inserció d’anuncis a les pàgines del
butlletí municipal de difusió gratuïta Guia’t, com amb la difusió de cartells i fullets
als diversos equipaments de la ciutat. I procurem fer de pont i aconseguir i facilitar
materials sensibilitzadors de campanyes per a la llengua (globus, joguines de la
Queta, adhesius, samarretes, CD, DVD...) a les entitats a les quals els puguin fer un
bon servei.
Hem anat realitzant trobades puntuals amb representants de diverses entitats
gironines tan diverses com la Xarxa d’Intercanvis de Coneixements, el GEiEG o Les
Mosques del Pont Major, per valorar el seu paper envers el procés de normalització
lingüística i oferir-los recursos i eines que els puguin fer servei. També hem manifestat
el nostre suport a les entitats que han patit alguna discriminació lingüística, com és el
cas de la situació viscuda per l’entrenador de Girona FC, Raül Agné, que el febrer de
2011 va haver de suspendre una roda de premsa a Osca davant dels inconvenients
per poder atendre lliurement els periodistes en català.
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També hem pres part en altres actuacions, no tant directament relacionades amb la
llengua, com ho van ser els actes d’homenatge a la figura del qui fou president de
la Generalitat a l’exili, Josep Irla, que van comportar el muntatge d’una exposició
itinerant i l’elaboració i distribució per les escoles de Girona d’una història il·lustrada, o
l’exposició commemorativa amb motiu del 70è aniversari de l’assassinat de l’escriptor
i polític gironí Carles Rahola. També hem col·laborat en l’organització d’esdeveniments
com el Dia de les Seleccions Catalanes que la Plataforma pro Seleccions va celebrar
a Girona el 7 de juny de 2008, o ajudant en la difusió de l’acte d’inauguració d’un
monument al poeta Jacint Verdaguer, al Santuari de la Mare de Déu del Mont, el 15
de juny de 2008, i en els actes celebrats l’agost de 2010 per commemorar el 50è
aniversari del viatge del retrobament amb l’Alguer, per citar-ne alguns exemples.
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4. FENT FEINA INTERNA.
CAL PREDICAR AMB
L’EXEMPLE
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4.1. EL REGLAMENT D’ÚS DE LA LLENGUA (RULC)

El Reglament d’ús de la llengua catalana (RULC) és el document que, des de l’any
1996, s’afegeix a les actuacions que l’Ajuntament de Girona du a terme en el camp
de la normalització lingüística del català d’ençà de la constitució dels ajuntaments
democràtics.
Des del Consell vetllem perquè el personal de l’Ajuntament, i dels organismes que
en depenen, tingui present l’existència i els continguts del RULC i els compleixi. És
per això que, després d’anys d’inactivitat, el dia 16 de juny de 2008 es va tornar a
convocar la Comissió de Seguiment del RULC, que es va comprometre a difondre els
continguts d’aquest reglament entre els treballadors de l’Ajuntament a fi de vetllar
pel seu correcte acompliment en aspectes com els programes informàtics, l’exigència
del català a les empreses proveïdores, etc.
S’han assentat les bases per preparar un pla transversal que requereixi el compromís de
cada àrea per vetllar per l’aplicació del RULC allà on s’hi hagin detectat incompliments.
Ja s’han realitzat les primeres reunions entre un representant del CPNL i representants
de cada àrea de l’Ajuntament per detectar les possibles mancances i fer entendre a
tothom la importància de ser exemplars en el compliment de la normativa vigent per
aconseguir que la política lingüística de l’Ajuntament tingui eficàcia.
L’Ajuntament de Girona presenta un elevat nivell de normalització però, al llarg dels
anys, s’han detectat un seguit de petites mancances que s’intenten corregir amb
mesures de foment. A continuació n’exposem algunes exemples:
- Vetllem per garantir una major presència de pel·lícules en català en els cicles de
“Cinema a la fresca” que programen els centres cívics aconseguint que, d’una sola
pel·lícula en català que s’oferia en la programació de l’estiu de 2005, s’hagi passat a
un mínim de 7 a partir de l’estiu de 2008, malgrat que aquest augment considerable
només representi la meitat de la programació.

Exemple de correcció d’una placa d’acord amb l’adequació del cognom.
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- Promovem que els equipaments i els serveis municipals garanteixin el bon ús de la
llengua. Hem col·laborat amb equipaments com la Piscina Municipal de la Devesa, per
garantir i millorar la presència de la llengua catalana en la megafonia –tant pel que fa
als missatges que es difonen com amb l’emissora que se sintonitza–, o en la retolació
interior o el servei de Bibliopiscina, que ha augmentat l’oferta de publicacions en
català, d’acord amb el Servei de Biblioteques de l’Ajuntament.
- Impulsem la qualitat lingüística dels escrits que genera l’Ajuntament, ja sigui
en impresos, al web o en qualsevol cartell o rètol informatiu o publicitari. Sempre
que hem detectat cartells informatius o turístics amb errades n’hem informat els
responsables i n’hem sol·licitat la correcció. Col·laboracions d’aquests tipus les hem
establert amb l’UMAT, per exemple, que puntualment, si s’ha detectat una placa de
carrer amb alguna incorrecció, l’ha restituïda convenientment.

L’Ajuntament, predicant amb l’exemple, corregeix les errades que es detecten.

- Tenim cura que les exposicions, els circs i altres espectacles que es programin i es
difonguin a Girona no deixin de banda la llengua catalana. És, per exemple, el cas de
la majoria de circs que anys enrere omplien la ciutat de cartells i fulls promocionals
només en castellà i que, actualment, ja podem dir que gairebé tots han fet el canvi
gràcies a la col·laboració de l’Oficina de Dinamització del Territori.
- Oferim, a través del sistema PREC (Peticions a Relacions Ciutadanes i Joventut), a
tot el personal de l’Ajuntament de Girona, un servei intern d’assessorament i correcció
de textos, per facilitar la consulta de dubtes lingüístics i la revisió de documents
en moments puntuals. És un reforç dels serveis que ofereix el Consorci per a la
Normalització Lingüística i de les consultes que es poden fer a través de l’Optimot.
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4.2. LA BÚSTIA D’AVISOS

Fem un seguiment dels avisos i suggeriments relacionats amb temes de llengua.
Alguns ciutadans i ciutadanes en fan arribar a través de la Bústia d’Avisos
(www.girona.cat/avisos) del web municipal, però també estem al cas dels que es fan
públics a través de notícies o cartes a la premsa, o mitjançant trucades o correus
electrònics que anem rebent. En tots els casos hem mirat d’intervenir-hi i ajudar a
cercar solucions. També, a través de la Bústia d’Avisos, s’han rebut reconeixements
per algunes de les accions dutes a terme, com la campanya de catalanització de les
Fires. Sovint són queixes sobre establiments que no compleixen la Llei de política
lingüística, i és bo que la gent que ho detecta ens ho faci saber, perquè des del
Consell no tenim capacitat per estar al cas de tot.
Com a exemple de funcionament de la Bústia d’Avisos, ens pot servir el cas d’un ciutadà
que ens informava que, en el marc del Festival de Músiques Religioses, la majoria
de les parades del Mercat de Cuines del Món instal·lades a la plaça dels Apòstols no
tenien normalitzades les llistes de preus amb els plats i els ingredients que oferien.
Arran d’aquest avís, ens vam posar en contacte amb l’entitat responsable d’aquesta
activitat, que en aquest cas era el Grup de Recerca i Activitats amb Minories Culturals
i Treballadors Estrangers (GRAMC), i els vam oferir les eines necessàries per facilitar
la normalització dels cartells. Amb la seva predisposició i l’assessorament del CPNL,
vam refer tota la cartelleria, deixant aquesta activitat normalitzada i assentant les
bases perquè en futures ocasions no es descuidi aquest tema.
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Exemple de d’acció normalitzadora duta a terme gràcies a la col·laboració ciutadana mitjançant la
Bústia d’Avisos.
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4.3. LA SENSIBILITZACIÓ DEL PERSONAL

Puntualment s’han realitzat algunes sessions de sensibilització lingüística adreçades al
personal de l’Àrea de Relacions Ciutadanes i Joventut de l’Ajuntament; concretament,
al personal de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), que diàriament
atén moltes persones nouvingudes. A l’Estació Espai Jove també vam intervenir
en una sessió formativa adreçada als directors i responsables dels casals d’estiu
que s’organitzen a la ciutat. Aquestes intervencions han donat fruits i s’han rebut
els comentaris de bones experiències al respecte, després del canvi de conducta
d’alguns treballadors que tenien la tendència d’atendre directament en castellà a
qualsevol persona nouvinguda, encara que aquesta no ho hagués demanat, sense
fer un primer intent de fer-se entendre en català. Cal reforçar més aquest treball de
sensibilització i fer-lo extensiu a la totalitat del personal de l’Ajuntament, que té com a
llengua vehicular el català però no el parla amb tothom. Cal recordar que en les seves
comunicacions administratives, orals i escrites, el personal de l’Ajuntament ha de ser
exemplar i ha d’emprar la llengua catalana, llevat que l’administrat o l’administrada
demani, expressament, ser atès en castellà. En aquesta línia és molt important la
participació del CPNL en els processos de selecció del personal de l’Ajuntament,
per poder garantir la competència i l’autonomia lingüística dels nous treballadors i
treballadores municipals.
En l’àmbit intern, en l’apartat del Consell del butlletí setmanal de l’Àrea de Relacions
Ciutadanes i Joventut, s’informa de novetats envers els temes de llengua. I a la
Porta del Treball de l’Ajuntament, actualment, tot el personal hi pot consultar els
Flaixos d’actualitat que publica la Direcció General de Política Lingüística. També s’ha
vetllat perquè, des de l’any 2007, tots el personal municipal pugui disposar d’un
calendari de taula del Centre de Normalització Lingüística, per tenir presents els
serveis d’assessorament que ofereix i tenir-ne ben a la vista l’adreça per posar-s’hi
en contacte fàcilment.

Taller de sensibilització lingüística adreçat al personal municipal.
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Informació del projecte impulsat per l’entitat Tallers per la llengua (www.tallers.cat) per promoure
l’ús del català en les relacions interpersonals.
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5. AMB LA CIUTADANIA
I EL COMERÇ
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5.1 LA QUALITAT LINGÜÍSTICA O LA IMPORTÀNCIA
DE LES COSES SENSE IMPORTÀNCIA
A part de les actuacions proposades pel Ple del Consell Participatiu, el dinamitzador
del Consell promou petites accions sensibilitzadores sempre que ho considera oportú.
Amb el criteri d’aplicar una política de proximitat, quan ha calgut, s’ha desplaçat a
visitar comerços a peu de carrer i hi hem dut els materials convenients –visites a
locutoris per repartir cartells de benvinguda, visites a bars i restaurants per oferir-los
lèxics d’El català a la carta, etc.–.
Vetllem per la qualitat del català i advertim sistemàticament de la presència d’errades
ortogràfiques quan en detectem en rètols o impresos comercials. Fem veure a les
empreses implicades el fet que un bon ús del català és un motiu de promoció social
a Catalunya. Sovint hem fet veure coses, aparentment tan insignificants i sense
importància com la manca d’una ela geminada, o el fet que el punt d’aquesta ha
de ser sempre un punt volat. També fem un seguiment de tota la publicitat que es
distribueix a les bústies i procurem posar-nos en contacte amb tothom, tant amb els
que només han comès algunes faltes d’ortografia com amb els que encara estan lluny
dels mínims que exigeix la llei.
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En tots els casos, sempre s’ha informat dels recursos i dels serveis gratuïts
d’assessorament lingüístic –revisió de textos breus, consulta de dubtes lingüístics,
etc.– que ofereix el CPNL. Si convé, també expressem a les empreses la conveniència
de disposar d’una versió en català dels seus webs, facilitant-los les orientacions que,
per al multilingüisme als webs d’empresa, té ben recollides la Direcció General de
Política Lingüística.
Cada vegada hi ha més consciència sobre la bona imatge que dóna la qualitat
lingüística, i són moltes les empreses, col·legis professionals, cinemes, programadors
de concerts, entitats, fundacions, etc., que s’han mostrat molt agraïdes per aquests
tocs d’atenció i han tingut cura de corregir qualsevol detall que se’ls ha comentat.
Podem dir que, gràcies a aquests avisos sensibilitzadors, s’han produït canvis d’hàbits
de diverses empreses que s’han decidit a adoptar més el català, tant en la retolació
com en l’atenció al públic.
Molts d’aquests canvis han vingut reforçats també pel compromís i la intervenció
d’altres àrees de l’Ajuntament i d’institucions supramunicipals que, com l’Agència
Catalana del Consum, vetllen exemplarment pel compliment de la normativa i han
actuat en resposta a les campanyes d’inspecció o a les denúncies presentades pels
consumidors.
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5.2. LA TOPONÍMIA

S’han fet advertiments a diverses publicacions o empreses demanant que, d’acord
amb la Llei 2/1992, de 28 de febrer, per la qual passen a denominar-se oficialment
Girona i Lleida les províncies de Gerona i Lérida, respectin i utilitzin de forma correcta
el topònim oficial del municipi. Puntualment, encara apareixen fulls o webs comercials
amb la forma castellanitzada Gerona. En aquest mateix sentit s’han fet suggeriments
a mitjans de comunicació, empreses i entitats gironines perquè també respectin la
toponímia genuïna dels altres municipis d’arreu de l’àmbit lingüístic català, com en
el cas de poblacions de la Catalunya Nord (utilitzant El Voló en lloc de Le Boulou, per
exemple) i del País Valencià (utilitzant Elx en lloc d’Elche o Alcoi en lloc d’Alcoy).

Cal donar importància a les coses aparentment sense importància.
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5.3. L’OPINIÓ PÚBLICA

Us oferim un parell de retalls de premsa que evidencien l’interès de la població gironina
en referència a l’ús del català a la ciutat. Creiem convenient que en aquesta lletra de
convit també hi hagi aquest espai per agrair la feina de sensibilització lingüística que
fan molts ciutadans individualment i voluntàriament.
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Direcció política
Miquel Poch i Clara
Direcció executiva
David Pujol i Fabrelles
Direcció tècnica
Jaume Piquer i Jordana
Disseny i maquetació
Joan Marcé i Tarradas
Edició de textos
Sílvia Planas i Dalmau
Fotografies
Josep M. Oliveras i Puig
Cristina Oliver i Crivillers
Pere Duran i Serrats
Joan Ferrer i Costa
Rafel Bosch i Aragó
Pep Iglesias i Trias

Podeu fer arribar qualsevol comentari, crítica constructiva, suggeriment o queixa
relacionada amb l’ús, i el bon ús, de la llengua a la ciutat de Girona per correu
electrònic a jpiquer@ajgirona.cat o per telèfon al 972 419 438. Ens comprometem a
vehicular, en la mesura de les nostres possibilitats, les bones idees i propostes que
se’ns facin arribar.
Així mateix, si us interessa disposar de més informació d’alguna de les actuacions
que s’expliquen en aquesta memòria, o d’alguns dels materials als quals es fa
referència, ens ho podeu demanar.
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“Trobo absolutament injust que se’ns carregui
tota la responsabilitat als ciutadans i se’ns
obligui a mostrar permanentment una cara
antipàtica (...). Polítics i governants estan
obligats a posar les bases per crear un
ambient que afavoreixi l’ús social del català.
Si algú ha de resultar antipàtic, que
sigui l’Administració. Estic a favor que
l’Administració catalana faci ús de totes
les mesures de pressió de què disposi
per afavorir l’ús del català. Incloses les
sancions, si cal.”
Sílvia Soler. No tinguem por
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