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Pg. de la Carrerada

Serveis de català

Sabadell
Casal Pere Quart
Rambla, 67-71
Tel. 93 727 83 40  Fax 93 725 45 43
Assessorament lingüístic:
Tel. 93 725 45 43
A/e: sabadell@cpnl.cat 
Horari: de dl. a dv. de 10 a 1 i de 4 a 6

Sant Quirze del Vallès
Masia Can Feliu
C. d’Eduard Toldrà, s/n
Tel. i fax 93 721 18 99
A/e: santquirze@cpnl.cat
Horari: de dl. a dj. d’11 a 1 i dj. de 6 a 7

Castellar del Vallès 
Casa de M. Cristina Massaveu
C. de l’Església, s/n
Tel. 93 714 30 43  Fax 93 747 22 07
A/e: castellarvalles@cpnl.cat
Horari: de dl. a dj. d’11 a 1 
i dt. i dj. de 2/4 de 6 a 2/4 de 8
 
Santa Perpètua de Mogoda
Granja Soldevila
Camí de la Granja, s/n
Tel. 93 544 65 65 (ext. 4)
Fax 93 560 76 56 
A/e: santaperpetua@cpnl.cat
Horari: de dl. a dj. d’11 a 1
i dl. i dc. de 3 a 5
 
Palau-solità i Plegamans
Masia de Can Cortès
C. del Camí Reial, 56
Tel. i fax 93 864 61 21
A/e: palauplegamans@cpnl.cat
Horari: de dl. a dj. d’11 a 1 
i dt. i dj. de 5 a 7
 
Polinyà 
Ajuntament
Pl. de la Vila, 1
Tel. 93 713 02 64  Fax 93 713 02 48
A/e: polinya@cpnl.cat
Horari: dt. i dj. de 10 a 1
i dl. i dc. de 5 a 2/4 de 7
 

Centre Obert de Català 
de Sabadell (Vapor Escapçat)
Av. de Barberà, 175, 1r
Tel. 93 710 19 00
A/e: cacsabadell@cpnl.cat
Horari: de dt. a dv. de 2/4 de 10  a 2/ 4 de 2 
i dl., dt. i dj. de 4 a 8
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Al Centre de Normalització Lingüística 
afavorim el contacte dels alumnes amb 
la llengua a través d’activitats culturals, 
lúdiques i socials perquè el català no 
sigui només l’aprenentatge de la llengua 
sinó el pont per conèixer la història, la 
cultura... de la ciutat i el seu entorn i per 
tant poder gaudir més de tot el que ens 
envolta. 

Gairebé 700 alumnes i acompa-
nyants han anat al Teatre del Sol a veure 
les obres d’aquesta temporada (Joseph i 
l’increïble abric en Technicolor i Qui té por de 
la Virgínia Woolf?). Més de 200 alumnes 
també han assistit a conferències i han 
participat en itineraris i visites per la 
ciutat, com el Museu d’Art, el Museu 

d’Història, la Casa Duran, la Casa Turull 
i els Forns i Obrador de Ceràmica de 
l’Escaiola. I finalment, d’altres han 
assistit com a públic al programa El 
Club de TV3.  

Ja ho veieu, el català és una “assig-
natura” per aprendre, però sobretot una 
eina per viure. Una llengua és viva si és 
compartida, estesa i utilitzada arreu. I 
justament per això us convidem a con-
tinuar participant en totes les activitats 
que duem a terme.

EDITORIAL

Un dels articles d’aquesta publicació 
acaba dient “Sigues lliure en català!” 
Aquestes paraules poden tenir un 
munt de significats. Podem ser lliures 
per escollir que el nostre telèfon ens 
parli en català, podem ser lliures per 
decidir viure en català quan treballem, 
quan anem a comprar, quan anem al 
teatre o al cinema, quan escollim quina 
emissora de ràdio volem escoltar... 

Cada cop hi ha més gent que veu 
que el català és una eina indispensa-
ble per relacionar-se amb l’entorn. 
Any rere any augmenta el nombre 
d’alumnes, d’usuaris i de gent que 
participa en les activitats que duem 
a terme. I cada vegada és més gran 
la diversitat de procedències, de 
costums i de maneres de viure i de 
veure el món, però això no suposa 
cap inconvenient per fer que el català 
sigui una eina comuna per poder 
relacionar-nos, per conèixer la gent 
que ens envolta, per compartir expe-
riències i sentir-nos part d’alguna 
cosa. Perquè, siguem d’on siguem, 
som nosaltres els qui prenem la deci-
sió de ser lliures en català.

El català, 
una eina per viure
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m 1 Publicació del CNL de Sabadell que  

treballa per la normalització del català i per 

estendre’n l’ús. 

 2 fig Lligam estret que uneix els usuaris  

del Centre de Normalització Lingüística  

de Sabadell.
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Si l'any passat va ser Castellar la població 
que va acollir la trobada anual del Voluntariat 
per la llengua, enguany aquesta festa se cele-
brarà a Palau-solità i Plegamans. 

El proper dissabte 7 de juny els membres 
de les parelles lingüístiques i els seus amics 
i familiars que ho desitgin estan convidats 
a assistir a partir de les sis de la tarda a la III 
Trobada del Voluntariat per la Llengua, que 
tindrà lloc a la Masia de Can Cortès de Palau-
solità i Plegamans. 

Per primera vegada la festa es farà dins 
del recinte urbà de la població organitzado-
ra. D'aquesta manera es pretén obrir la cele-
bració a tots els ciutadans i fer més visible el 
programa Voluntariat per la llengua. 

L'acte comptarà amb la participació de 
l'Orfestra de l'Escola Municipal de Música, 
del Grup de Geganters, dels Falcons del 
Penedès i d'un grup d'animació. Us convi-
dem a tots a assistir-hi i a gaudir d'una bona 
estona amb les parelles lingüístiques!

SECCIó ObERTA

Ivana Kupala   
Івана Kупала

El dia 7 de juliol a Ucraïna se celebra una 
festa anomenada Ivana Kupala. 

Aquesta festa, com moltes altres, 
té el seu origen en les festes ancestrals 
dedicades a la natura i als déus pagans, 
que posteriorment van ser adaptades i 
reconvertides pel cristianisme. En aquest 
cas, la festa en honor del déu Kupala, 
divinitat protectora de les aigües, que 
commemorava el solstici d’estiu, es va 
convertir en la festa en honor de sant 
Joan.

Tot i la seva cristianització, conserva 
rituals i creences populars; és una nit 
màgica, la nit més curta de l’any, i ningú 
pot anar a dormir perquè ronden tots els 
éssers malignes i poden fer de les seves. 

La celebració de l’Ivana Kupala gira al 
voltant de 3 components: l’aigua, la terra 
i el foc.

Antigament la gent es vestia amb 
una túnica blanca i es posava un coro-
na de flors al cap i es banyava al mar, 
al riu o als llacs per tal de purificar-se. 
Actualment encara és costum banyar-se 
aquell dia i tirar corones de flors amb 
una espelma encesa dins de l’aigua; si 
la corona s’enfonsa vol dir que es tin-
drà mala sort durant tot l’any, si corre 
per sobre de l’aigua es tindrà bona 
sort tot l’any i com més tardi a apagar-
se l’espelma més llarga serà la vida 
d’aquella persona.

També es cullen herbes del camp per-
què durant aquesta nit tenen propietats 
màgiques. Les herbes collides aquesta nit 
es guarden tot l’any i serveixen per curar 
mals i per protegir de les tempestes. 
Amb aquestes herbes també es fan rams 

que es posen a les portes i finestres de 
les cases com a protecció. Una llegenda 
molt antiga diu que algunes falgueres 
floreixen només aquesta nit i aquells qui 
aconsegueixin trobar-ne una tindran sort 
i riqueses.

L’altre element protagonista 
d’aquesta festa és el foc. Es fan grans 
fogueres i primer es balla al seu voltant 
i després se salta per sobre del foc, 
i com més amunt se salta, més sort 
s’aconsegueix. També és costum cremar 
la roba de les persones malaltes per tal 
que es curin al més aviat possible.

Potser la diferència més important 
és la data de la festa, que aquí se celebra 
el 24 de juny i allà la celebrem el dia 7 de 
juliol perquè seguim el calendari ortodox. 
Però, com podeu veure, la manera de cele-
brar Sant Joan no és tan diferent, oi?

Victòria Tytarenko, alumna dels cursos de català 
de Palau-solità i Plegamans

Sessions de català 
per a dones 
magribines 
i subsaharianes 

El català és cosa de tots, ho deia l’eslògan 
publicitari. De tots? Sí, de tots. I justament 
per això l’últim trimestre del 2007 vam tirar 
endavant dos cursos d’iniciació al català 
destinats a un dels col·lectius desfavorits 
de la nostra societat: les dones nouvin-
gudes procedents del Marroc i de països 
subsaharians, sovint arribades a causa del 
reagrupament familiar, sovint amb permís 
de residència però no de treball.

Un dels cursos va tenir lloc al Centre 
Cívic de Can Puiggener i s’emmarcava dins 
d’un projecte més general d’inserció en el 
mercat laboral: informàtica, coneixement 
de l’entorn, tastets d’oficis i, és clar, català; 
català com una eina bàsica per poder entrar 
en el món del treball amb totes les garanties.

L’altre curs el vam fer a l’escola d’adults 
de la Creu de Barberà: dones subsaharianes 
no alfabetitzades van tenir la possibilitat 
d’aproximar-se a la llengua d’aquí. Ben 
segur que serà el primer pas per animar-se a 
aprendre a llegir i a escriure i per adoptar el 
català com a vehicle per fer arrels en aquest 
racó de món on han anat a parar.

Assistència 
al Cicle de Cinema 
Català

    

Actualment encara és 
costum banyar-se aquell 
dia i tirar corones de flors 
amb una espelma encesa 
dins de l’aigua

Perquè el català no sigui 
només l’aprenentatge 
de la llengua
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III Trobada del 
Voluntariat 
per la Llengua
a
7 de juny del 2008
A les 6 de la tarda
Masia de Can Cortès 
Palau-solità i Plegamans
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La Laura Vega és una voluntària que parti-
cipa en el programa Voluntariat per la llen-
gua. Fa de parella lingüística de la Dolores 
Martín, que és la seva aprenenta. La 
Laura va néixer a Mèxic i va venir a viure a 
Catalunya fa onze anys. De seguida que va 
arribar es va apuntar als cursos de català, i 
ara ja ha començat a fer l'Intermedi 3. 

La relació de la Laura amb el català és 
una mica especial. A Mèxic, a través d’una 
cosina molt propera que tenia un avi català, 
va començar a entrar en contacte amb la 
nostra llengua. Al principi no hi donava 
cap importància, per a ella simplement es 
tractava d’un fet curiós que aquells fami-
liars llunyans parlessin una altra llengua, 
una llengua diferent.

Ara fa uns anys, però, la vida de la Laura 
va canviar. Va deixar la població de Puebla, 
al centre de Mèxic, per venir a viure a 
Sabadell amb el seu marit. Aquí molt aviat 
va posar-se a estudiar català, convençuda 
que havia d’aprendre la llengua del lloc 
on havia anat a viure. Avui parla en català 
als seus dos fills, el Salvador i la Resi (la 
Teresa), que quan tornen de Mèxic de visi-
tar els seus parents parlen un català amb 
accent mexicà.

Quan la Laura va conèixer el programa 
Voluntariat per la llengua no va dubtar gens 
a apuntar-s’hi. Fent de voluntària lingüís-
tica pot practicar i a la vegada ajudar una 
persona que està aprenent català a perdre 
la por de parlar-lo en públic. La Laura té 
molt clar que a ella també li hauria anat bé 
tenir algú amb qui conversar fora de l’aula 
quan va començar a estudiar-lo, i creu que 
el seu exemple pot motivar les persones 
que comencen a parlar català en públic. 
Tal com no es cansa de dir a la seva parella 

lingüística, els catalanoparlants no es riuen 
d’algú que fa l’esforç d’intentar expressar-
se en català, sinó que, ben al contrari, ho 
agraeixen. És per això que intenta animar la 
Dolores a fer servir la llengua al carrer, quan 
ha d’anar a comprar o a fer qualsevol gestió. 
Tot i que és la primera vegada que participa 
en el programa Voluntariat per la llengua, la 
Laura pensa que és una molt bona eina per a 
les persones que volen agafar fluïdesa quan 
parlen català.

Voluntariat per la llengua és un programa de la 
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat 
de Catalunya i del Consorci per a la Normalització 
Lingüística que fomenta l’ús de la llengua catalana 
en les relacions personals tot posant en contacte 
una persona que parla habitualment català amb 
una altra que en té coneixements bàsics i que vol fer 
un pas endavant per parlar-lo amb normalitat.

En la primera etapa del programa (2003-2006) 
a Catalunya es formaren gairebé 14.500 parelles. 
L’any 2007 se’n van constituir un total de 6.304, de 
les quals 541 es van fer al CNL de Sabadell.

Bars i restaurants tenen la necessitat de 
comptar amb personal ben preparat que 
doni prestigi a l’ofici i que contraresti la per-
cepció generalitzada d’abandonament de la 
llengua catalana que es viu en el sector.

L’any 2001 la població estrangera de 
Sabadell no arribava al 2% del total. Cinc 
anys després ja superava el 10%. Per tant, la 
major part d’aquesta població fa poc temps 
que és a Sabadell, amb les implicacions que 
això té en termes de necessitats i problemàti-
ques associades al procés d’arribada, adap-
tació i, sobretot, d’inserció laboral, perquè 
més del 80% està en edat de treballar, tot i 
no tenir, en general, cap formació específica.  

Un dels sectors que ha absorbit bona part 
d’aquests treballadors és el de l’hostaleria: 
concretament a Catalunya, un 41% del per-
sonal ocupat en la restauració i l’hostaleria 
procedeix de la nova immigració, i el 98% 
de les empreses del sector tenen personal 
immigrat a les seves plantilles. La majoria 
sense experiència prèvia en aquest camp i 
amb uns coneixements de llengua nuls o 
molt minsos.

El dèficit lingüístic, evident per a la clien-
tela, també és viscut com un problema entre 
la professió: el 84% de l’empresariat i el 61% 
dels treballadors consideren imprescindible 
tenir coneixements de llengua catalana per 
atendre el públic, però la disponibilitat tem-
poral d’aquestes persones fa necessàries fór-
mules imaginatives de formació, que siguin 
alhora senzilles i directes, i que donin a la 
llengua un valor afegit.

Sembla clar que la formació professional 
ha d’anar per aquí, ja que no es pot desvincu-
lar la qualitat del servei ofert de la llengua en 
la qual s’ofereix aquest servei. Amb aquesta 

filosofia, des del CNL de Sabadell engega-
rem un pla de formació per a personal no 
catalanoparlant que permet l’aprenentatge 
en el lloc de treball i que divideix els contin-
guts en dues àrees que es complementen: 
procediments per millorar la qualitat del ser-
vei i l’atenció al públic, i vocabulari i recur-
sos lingüístics bàsics. 

Incidir en el sector partint de la base que 
la llengua és un mitjà de servei però que 
ha d’anar acompanyat d’altres elements 
orientats a assegurar que la clientela se senti 
còmoda, és també l’objectiu del Programa 
per a la restauració orientat a la formació 
integral dels treballadors (PROFIT), que pro-
mou la Generalitat i que es durà a terme a tot 
Catalunya.

Amb aquestes iniciatives de formació es 
pretén dotar el personal d’uns coneixements 
bàsics de llengua que li permetin una atenció 
al client adequada i, en conseqüència, un 
increment en la qualitat del servei.

La llengua és un mitjà de servei, un mitjà 
necessari per a un servei de qualitat.

Procedència 
dels nostres 
alumnes

Cada vegada hi ha més persones de fora 
de Catalunya que aprenen el català. 

Curs 2000-2001

Curs 2006-2007

Catalunya
Resta de l'Estat espanyol
Altres procedències

LA LLEI  RESPON

El meu mòbil té 
l’obligació de poder 
parlar com jo?

Doncs no, no en té cap obligació. Mal 
que em pesi, el menú del meu mòbil no 
està obligat a parlar com jo. Si hi parla, 
fantàstic, però no li ho puc exigir.

De qui depèn, doncs, que hi parli? 
Simplement dels fabricants. Com 
en els televisors, els reproductors de 
DVD, les fotocopiadores, les agendes 
electròniques, els reproductors d’MP3, 
els GPS..., en última instància sempre 
depèn dels fabricants.

Efectivament, no hi ha cap llei que els 
obligui a incloure una llengua determi-
nada —tampoc el català— en els menús 
o en qualsevol altra funció verbal dels 
aparells. La Llei de política lingüística sí 
que obliga les empreses a poder oferir en 
català la documentació relacionada amb 
la publicitat i la venda, però dels produc-
tes no en diu res.

Per aquest motiu, la Generalitat ja fa 
temps que impulsa la presència del català 
en els telèfons mòbils a partir dels contac-
tes i les negociacions amb les empreses 
fabricants, els quals han donat com a fruit 
un nombre respectable de telèfons que par-
len com tu. Si te’n vols comprar un, entra 
al web www.elteumobil.cat i podràs triar 
i remenar. No hi està obligat, però parla 
com tu. I tu tampoc no hi estàs obligat, 
però el pots triar.

Sigues lliure en català!

El català et fa servei
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VEuS

Una voluntària de Puebla (Mèxic)

PARAuLES

DIEC2

Si fins ara ja podíem veure mítings des del 
pàrquing d’un càmping, o degustar un bon 
púding vestits amb esmòquing després d’una 
sessió de fúting, ara, a més, ja podem fer 
zàping i acabar mirant un càsting 
de cantants que qui sap si un dia es faran 
un lífting.

Potser el fet que s’acceptin o no és qüestió 
de màrqueting, però sembla que, gairebé 
sense adonar-nos-en, hem anat adoptant el 
sufix -ing d’una manera natural. Ja no ens 
limitem a acceptar paraules que en anglès es 
formen amb aquest sufix, sinó que fins i tot 
ens n’inventem de noves. Paraules que no 
estan acceptades, però l’ús de les quals s’ha 
anat estenent i ningú se sorprèn de sentir que 
algú ha anat a fer pònting o que s’ha passat el 
dia fent pànxing. 

Com dèiem, si ja ens podem fer un pírcing 
a la llengua és perquè la llengua catalana 
és viva i canvia i adopta nous elements de 
construcció i noves paraules. Un bon reflex 
d’això és que la majoria d’aquestes parau-
les ja les podem trobar a la nova edició del 
Diccionari de la llengua catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans (DIEC), que va sortir l’any 
passat coincidint amb la commemoració del 
centenari de l’entitat. I una altra prova de 
l’adaptació és que la segona edició del DIEC 
també es pot consultar a http://dlc.iec.cat. 

Aquesta tarda al mercat hi ha molta gent: 
una dona s’ha entrebancat i ha estat a 
punt de caure, una altra dona és actriu 
i porta un barret de disseny, un home 
compra peix per fer el sopar...
 

Quina d’aquestes frases és correcta?
 

a. La dona, que duu barret, és actriu.
b. La dona que duu barret és actriu.
c. La dona que duu barret s’ha entre-
bancat i ha caigut sobre una caixa de 
tomàquets.

Si voleu saber quina és la resposta 
correcta, la trobareu al tríptic Els pronoms 
relatius a: www.cpnl.cat/xarxa/cnlsaba-
dell/publicacions.html.

La ràdio a la punta 
de la llengua!

D’on ve l’expressió tocar el dos? Fem 
la trabanqueta, en català? Qui era l’amo de can 
Seixanta? Per què expliquem les coses 
amb tots els ets i uts?

Si tens curiositat per la nostra llengua, si 
vols resoldre dubtes lingüístics, pots escoltar 
aquests espais i participar-hi:

•   El Contestador, de Ràdio Sabadell (94.6 
FM), cada dijous de 2/4 a 3/4 d’1 del 
migdia

•  “Treu la llengua”, dins Sant Quirze Actual, 
de Ràdio Sant Quirze (89.5 FM), cada 
dimecres de 3/4 de 10 a les 10 del matí

•  “T’estirem la llengua”, dins del magazín 
Dotze, de Ràdio Castellar (90.1 FM), cada 
dimarts de la 1 a 1/4 de 2 del migdia

Els 
pronoms
relatius

??A Catalunya, un 41% del 
personal ocupat en la 
restauració i l’hostaleria 
procedeix de la nova 
immigració

Fent de voluntària 
lingüística pot practicar 
i a la vegada ajudar una 
persona que està 
aprenent català a perdre 
la por de parlar-lo 
en públic
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