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Les entitats que lluiten per
la llengua catalana (4)
Rafel Castellanos i Llorenç
Membre del Secretariat de la FOLC

C

ontinuem explicant les activitats de dues entitats més, Escola Valenciana i Plataforma per la
Llengua.

L’entitat duu a terme moltes altres activitats, ressenyades en el seu web sota el títol «Sentim en valencià»:

Cinema a l’escola, amb un complet catàleg per als
Escola Valenciana - Federació d’Associacions per anys 2018 i 2019.
la Llengua és una entitat cívica fundada l’any 1990
i formada per dinou associacions comarcals d’àmbit La Gira, projecte musical que organitza un festival
valencià. El principal objectiu de l’entitat és la nor- itinerant de música en valencià, amb el festival anual
malització de la llengua en
Feslloch.
tots els àmbits d’ús, espeEl principal objectiu de l’entitat Radioescola, xarxa de trencialment a l’escola.
ta-una emissores de ràdio
és la normalització de la
L’activitat amb més ressò
llengua en tots els àmbits d’ús, escolars en valencià.
són les Trobades d’esespecialment a l’escola.
coles en valencià, de caire
La lliga de debat, competreivindicatiu i lúdic, que apleició entre equips d’estudiguen cada any més de duesants que debaten sobre un
centes mil persones entre pares, mares, alumnes i tema polèmic i d’actualitat.
mestres en les prop de vint trobades comarcals.
Contarelles i camins, passejades pel País Valencià
Enguany les trobades estan dedicades al lexicògraf organitzades per l’entitat de l’entorn a visitar lligant la
Francesc Ferrer Pastor amb el lema «Som i serem literatura amb el paisatge.
paraules», amb una referència clara al seu diccionari de la rima.
Parla’m en valencià, parelles lingüístiques per a
aprendre a parlar fluidament el valencià («Voluntariat
pel valencià»).
I altres serveis, com l’Oficina de Drets Lingüístics, la
xarxa d’Escoles de Qualitat, la Devedeteca, la col·lecció «L’àlbum» i els Tallers de Cultura Popular.
Finalment, destaquem La Nit d’Escola Valenciana,
celebració anual (l’any 2018 ja era la XVI) que aplega
persones vinculades a Escola Valenciana i representants institucionals en una vetllada on es lliuren els
guardons d’Escola Valenciana.
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La Plataforma per la Llengua és una ONG, fundada
l’any 1993, que defensa la presència de ple dret de la
llengua catalana i la promou com a eina de cohesió
social.
La seva seu central és a Barcelona i té delegacions
al País Valencià, a l’Alguer i en diverses comarques
de Catalunya. Té més de 16.000 socis, més de
75.000 seguidors a Facebook i més de 45.000 a
Twitter, dades que mostren la seva gran capacitat
d’influència.
Entre els anys 1995 i 2000 la Plataforma per la
Llengua va realitzar diversos actes de protesta en
desenes de cinemes per demanar el doblatge i els
subtítols en català de les pel·lícules. L’any 2001 es
va aconseguir que grans multinacionals com Warner
fessin en català les pel·lícules sobre Harry Potter.
En l’àmbit de les empreses, la situació era molt des- Del 2012 ençà l’organització elabora l’InformeCAT,
favorable l’any 2000, però mitjançant campanyes un recull de dades sobre la situació de la llengua catintensives es van aconseguir èxits notables en alana en tot el nostre àmbit lingüístic. L’any passat
la inclusió del català en grans multinacionals com va realitzar múltiples activitats, entre les quals més
Apple, Microsoft, Vodafone,
d’un milió de signatures
Orange,
Te l e f ò n i c a ,
perquè Europa reconegui
Plataforma per la Llengua
Carrefour, Nokia, Samsung,
les llengües minoritzades,
Siemens, Decathlon, etc.
defensa la presència de ple dret una aplicació de mòbil per
a avaluar l’ús de la llengua
de la llengua catalana
Més recentment, la
en els comerços i la campai
la
promou
com
a
eina
de
Plataforma s’ha distingit
nya Prou de catalanofòbia!
per dur a terme campanyes
cohesió social.
massives: en el 2004 es va
Dues entitats importants es
celebrar pels volts de Nadal
van fundar també a princila primera Festa per al joc i la joguina en català, pis dels anys noranta del segle passat: l’Associaque s’ha repetit cada any; en el 2011 es va realitzar ció Llengua Nacional (1991) i El Tempir (1994),
un Lipdub per la llengua, amb la participació de però no en descriurem les activitats perquè són prou
1.500 persones, que va tenir centenars de milers de conegudes. De la primera, per raons òbvies; d’El
visites a Youtube; «El català, llengua comuna» és Tempir, pel recent i excel·lent article de Josep-Enric
el lema sota el qual s’apleguen les diferents activi- Escribano i Joan-Carles Martí, publicat en el número
tats que organitza per Sant Jordi.
105 d’aquesta mateixa revista.
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