
Sovint a internet hi ha penjades joies
que esdevenen malaguanyades si
no en sabem l’existència. Aquest

podria ésser el cas del web del Servei
de Política Lingüística del Govern d’An-
dorra (http://catala.andorra.ad). Hi tro-
bem informació d’índole diversa, sem-
pre vinculada amb el català, com escau
a la seva activitat, que ens pot ésser de
molta utilitat. Moure’s per la pàgina es-
devé fàcil; però, com que conté tanta in-
formació, de vegades paga la pena per-
dre-s’hi per a saber millor en un moment
donat on anar a raure.

Actualitat apareix destacat en pri-
mer terme i conté alguns dels apartats
que trobarem després a Calaix d’en-
llaços i, entre altres, un apartat de for-
mació d’adults que ens permet de

comprendre com n’és d’important
aquesta formació; una formació no
solament referida a les classes de ca-
talà sinó també als cursos d’història
que inclouen visites culturals i que,
com les classes, són gratuïts. Tot per
tal de difondre la llengua, la geogra-
fia, les institucions i la història d’An-
dorra a la gent de parla no catalana
que hi fa cap, i, per a facilitar-li’n la
introducció, n’hi ha diferents nivells,
en horaris adaptats, traduïda, a més,
a l’espanyol, al francès, a l’anglès i al
portuguès. 

El primer apartat, pròpiament dit,
dels set que trobem en la pàgina prin-
cipal (El català a Andorra) ens remet a tot
d’informació relativa a Andorra, a par-
tir de la qual se’ns dóna a conèixer la

realitat d’un país on, malgrat tenir com
a única llengua oficial el català, aquesta
va perdent terreny en favor del castellà
–encara que hi hagi altres llengües que
també vagin guanyant pes (com el por-
tuguès, el francès o l’anglès)– i se’ns hi
presenta el text de la llei que la re-
glamenta. És igualment interessant el
recull d’articles, escrits per membres
del Servei de Política Lingüística, que
comenten o ressenyen els estudis so-
ciolingüístics que s’han fet.

A l’apartat d’Eines i serveis, que se’ns
presenta com un manual, hi trobem tot
un ingent desplegament  d’enllaços a
adreces d’internet que esdevenen de
gran utilitat, sobretot perquè apareixen
catalogades en diferents blocs que en
faciliten l’accés. Malgrat tot, cal la-
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mentar que, entre altres, hi hagi les pà-
gines que depenen de la Generalitat de
Catalunya amb l’adreça obsoleta, de
manera que en fa impossible l’accés. 

A Aprendre català se’ns ofereix tot
un ventall de possibilitats que fa que
ningú no pugui excusar-se de no saber-
ne, ja que, a part d’informar-nos dels
centres d’autoaprenentatge de la Mas-
sana, del Pas de la Casa i d’Encamp,
ens endinsa en el món telemàtic que
existeix al voltant del català i ens n’in-
forma, també, en francès, espanyol i
anglès. Hi ha enllaços a cursos de ca-
talà en línia de tota mena; però és in-
teressant de remarcar que, en algun
cas, s’indica que el curs s’adreça als
parlants d’una determinada llengua
(per exemple, nadius francesos).

Amb relació a Dinamització, ens re-
met a llocs realment dinàmics i entre-
tinguts, com el de la campanya Jove-
sapiens (sustentada sobre un portal
d’internet homònim) o el de jocs en
català, malgrat que, al costat d’això,
també hi trobem un subapartat dedicat
al cinema en català que esdevé un
autèntic reflex de la realitat: només un
dels enllaços és vàlid: <www.paisos-
catalans.org/disneycat> i, encara que la
pàgina en si està bé, perquè és atrac-
tiva i ens dóna la informació que hi
cercaríem, l’actualització, ai las, és del
22 de novembre del 2001!

L’apartat següent, Bústia, ens obre
les portes al Servei de Política Lingüís-
tica, ja que ens permet, mitjançant el
formulari pertinent, adreçar-los quei-
xes i suggeriments o fer-los consultes. 

La part destinada a Ajuts i premis es
limita a presentar-nos els dos premis
relacionats amb la llengua i la cultura
catalanes que ofereix el Govern d’An-
dorra –fet realment estrany, comparat
amb la resta d’apartats que contenen
tot un compendi d’enllaços, encara que
no estiguin directament vinculats amb
el Govern d’Andorra.

Calaix d’enllaços és com un calaix
de sastre on tot té cabuda, sempre tal
com regeix el web, de forma cohe-
rentment ordenada i classificada. Hi
trobem una llista d’entitats destacades
per la seva vinculació amb el català,
d’una manera més o menys compro-
mesa; tot un reguitzell d’enllaços de
diccionaris i vocabularis, molt ben
classificat; una llista de traductors i
correctors –no gaire ampli–; etc. Molt
a pesar nostre, tornem a trobar-nos
amb el mateix problema: la manca de
validesa d’alguns enllaços, que amb
el temps han esdevingut inservibles.

Per últim, només queda remarcar
dues coses: el darrer apartat, habilitat
per a poder contactar amb el Servei de
Política Lingüística, que ens recordaria,
a més, que sempre, a part de l’adreça

electrònica, ens queden les formes de
contacte tradicional (el telèfon, el fax
i el correu ordinari); i, com a cloenda
de la pàgina principal, una ciber-tira
sobre la campanya Ensenya la llengua,
dels voluntaris per la llengua, a la qual
remet, amb la qual cosa queda patent,
ja des de la pàgina principal, que la si-
tuació a Andorra no és precisament per
a llançar les campanes al vol.

Així és com el Servei de Política
Lingüística del Govern d’Andorra
aconsegueix d’apropar-se a nosaltres:
oferint-nos un servei d’allò més pràc-
tic i de fàcil consulta, que esdevé un
magne sumari de pàgines, algunes de
més rellevància que altres (això és
inevitable), al voltant de la llengua.
Per tant, ens ha de servir com a ex-
cel·lent eina de referència a l’hora de
saber com tenim el català a Andorra
i, sobretot, a l’hora de controlar què
tenim penjat a internet. Un portal
com aquest és ideal perquè allotgi in-
formació com ara un estudi genèric
de l’estat de la qüestió –amb relació
al català, és clar–, de manera que no
sols es refereixi a Andorra sinó a tot
el domini lingüístic del català –amb
mapa inclòs–, ja que, com la mateixa
llei marca, aquest organisme també
ha de vetllar per la difusió del català.
Lamento només que hi falti aquest bri
d’actualització.◆
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� Soci protector: Quota anual de 43 e
� Soci numerari: Quota anual de 25 e
� Subscriptor regular: Quota anual de 16 e

DADES PERSONALS

Nom...................................Cognoms.....................................................................
Adreça....................................................................................................................
Codi postal..................Població................................................................................
Comarca...................................................................................................................
Telèfon......................................................................................................................
Adreça electrònica....................................................................................................

FORMES DE PAGAMENT

� Xec (a nom de Llengua Nacional)
� Ingrés directe: 2013  0088  69  0200522492  (Caixa de Catalunya)
� Domiciliació bancària

|__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LLlleenngguuaa  NNaacciioonnaall

Adreça  postal:

Llengua Nacional
Bústia Postal 24057
08080 BARCELONA

http//:www.llenguanacional.org

A/e: llengua@llenguanacional.org


