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INTERNÀUTICA

La llengua a la xarxa
Daniel Ruiz-Trillo

Per sort, la llibertat d’expressió, de reunió i de manifesta-
ció que es qüestiona en altres àmbits, a internet encara 
perviu, i amb més força que mai. La xarxa és un espai 

de lluita, de divulgació, de compromís, d’entesa i d’unitat. 
Actualment és gairebé  l’únic indret on es fan ben presents i 
ben palesos els Països Catalans i és alhora l’aixopluc on dese-
nes d’entitats en defensa del català viuen i perviuen, i on la seva 
tasca pot arribar a tot arreu i a tothom, sense cap trava legal. 

Per tant, els principals grups impulsors de la normalit-
zació de la nostra llengua utilitzen internet per a difondre 
el seu missatge, els seus projectes i les seves campanyes, a 
través dels seus webs i portals. Aquí en veiem alguns. Cal 
tenir en compte que, a part d’aquestes pàgines, la majoria 
d’aquests grups tenen FB i Twitter. 

http://www.omnium.cat és el web d’Òmnium Cultural, on es 
poden trobar notícies de l’entitat, una agenda d’activitats i altres 
projectes, com ara el Voluntariat per la Llengua, el Premi Sam-
bori, la Flama del Canigó, l’Observatori de l’Estatut o el Quedem. 
També hi podem trobar enllaços a les xarxes socials de l’entitat. 
Es tracta d’un web renovat i relativament nou, que aposta per la 
imatge corporativa de l’entitat i per dinamitzar i donar visibilitat als 
seus projectes, sobretot els d’ensenyament del català als nouvinguts. 

http://www.cal.cat -

L’Escletxa
part de vídeos interessants relacionats amb el català i la lluita per 
la seva normalització, com la manifestació de Palma, etc. Altres 
seccions del web que val la pena de visitar són: nuclis, notícies i 
projectes i campanyes. En aquesta última secció podem destacar 
els principals projectes duts a terme per la CAL: el Culturaviva, 
el Correllengua i els actes de Sant Jordi, l’eix central dels quals 
és el Premi Joan Coromines. Sens dubte, aquest web és bàsic per 
a anar informats de la lluita popular per la llengua, especialment 
de la manifestació més gran que passa cada any per desenes de 
comarques, el Correllengua.

http://www.plataforma-llengua.cat és un portal interes-
santíssim on es barregen continguts informatius amb vídeos, 
estudis, publicacions i la seva revista, anomenada La Corbe-

lla. El web, molt modern i vistós, intenta ser tan optimista 
com la mateixa plataforma, que mes rere mes recull els fruits 
de la seva tasca: l’ús del català per part d’Ikea, Samsung i 
altres empreses. També han aconseguit que s’utilitzi el català 
en diversos jocs i joguines. A més a més, la Plataforma per 
la Llengua ha editat unes targetes de vocabulari bàsic català 
per als treballadors de la restauració. Un dels enllaços que hi 
podem trobar és el de Som Escola, federació que aglutina enti-
tats en favor de l’escola catalana. 

http://www.acpv.cat

la seva recepció a les comarques valencianes, arran del tanca-
ment de repetidors per part del govern del Francisco Camps. A 
part d’aquest tema, també s’hi poden trobar notícies d’altres cam-
panyes que coordina ACPV a favor del català, com ara concerts, 
xerrades, exposicions, publicacions i diverses manifestacions per 
a reclamar els drets dels parlants de la nostra llengua.

http://www.ocb.cat
on destaquen les campanyes i els actes que aquesta entitat fa a 
favor de l’ús social del català a les Illes Balears, centralitzades a 
Can Alcover. També hi podem trobar informació que ens pot ser 
útil si ens sentim discriminats per part de les institucions.

http://www.airenou.cat és el web d’Aire Nou de Bao, una enti-
tat del Rosselló que vetlla per la normalització de la llengua i de 
la cultura a la Catalunya del Nord, que posa l’accent en la cultura 
popular i tradicional i en les campanyes d’àmbit local. Ells són 
uns dels responsables del LipDub pel Català que va tenir lloc a 
Perpinyà a finals de març. 

http://www.obracultural.cat és el web d’Obra Cultural de 
l’Alguer, una entitat que fomenta el català a través de classes, 
premis, l’edició d’un diari i l’assistència i la traducció per a 
altres institucions. Hi podem trobar notícies relacionades amb 
les activitats de l’associació i amb la vida cultural de l’Alguer 
en general. u
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