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MANIFEST SANT JORDI 2008
Enguany, l’ONU ha declarat 2008 Any Internacional de les Llengües, amb el propòsit
de preservar, defensar i promoure totes les llengües del món, que alhora vol dir també
preservar, defensar i promoure totes les cultures. També s’esmerçaran esforços a protegir
el dret d’usar la llengua pròpia de cada poble, de cada territori. A més, la Unió Europea
ha declarat 2008 Any del Diàleg Intercultural.
Actualment al món es parlen unes 6.000 llengües, cadascuna de les quals contribueix a
entendre i a conèixer el món des de molts i diversos punts de vista; alhora que totes elles
són l’element clau de la identitat dels pobles; ambdós aspectes enriqueixen en gran
manera el patrimoni cultural de tota la humanitat. Ara bé, al llarg de la història han
desaparegut centenars de llengües, i en tots els casos el punt de partida cap a la mort
d’una llengua, d’altra banda punt de no retorn, ha estat el mateix: quan els pares han
deixat de transmetre la llengua pròpia als fills a favor d’una de més forta, amb el consegüent
empobriment de la nostra civilització global. En aquesta època de globalització, en el
moment present, més del 45% de les llengües del món es troben en aquest estadi, per
tant, en perill d’extinció. En som conscients del que això significa?
A Catalunya, la coincidència de les dues efemèrides de què parlàvem abans pot representar
una ocasió única per aprofundir, reflexionar i dialogar sobre la situació de la nostra llengua
pròpia, el català, i sobre la convivència lingüística amb totes les altres llengües que es
parlen actualment en el nostre territori, unes 300 arreu de Catalunya.
En un context com l’actual són moltes les preguntes que ens podem fer, entre les quals
algunes de significatives per al futur del català:
a. Les famílies catalanoparlants, parlen en català als seus fills?
b. Els joves, tots ells escolaritzats en català, parlen en català entre ells?
c. La població catalanoparlant, s’adreça en català a les persones d’altres contrades?
d. L’Administració pública i les escoles, que tenen com a llengua vehicular el català,
el fan servir amb tothom?
e. Els comerços i la restauració, en quin idioma atenen els clients?
Perquè una llengua pervisqui i es mantingui forta i vital cal que s’usi i es transmeti. La
resposta a les preguntes anteriors no són tan sols el nostre present, sinó que, i encara
més important, són el dibuix del nostre futur. A més, no és suficient prendre consciència
de la realitat, cal també un canvi d’actitud i de conducta quotidiana per capgirar i millorar
el panorama lingüístic del nostre país.
Cal dir que, en aquest sentit, som els mateixos parlants els qui hem de reivindicar la força
i utilitat del nostre idioma des de la base. Quan comencem una conversa amb algú, femho sempre en català. Comencem sempre a parlar i a saludar en català, al carrer, a l’escala,
als comerços, a l’ajuntament, als centres educatius, als centres de salut, als barris. En
països com el nostre, han arribat moltes persones d’arreu del món, i tots plegats necessitem
elements forts que cohesionin la convivència més enllà de les lleis i les normes comunes.
No hem de renunciar a la nostra identitat i a la nostra llengua, i n’hem de reclamar el
respecte i l’ús, com a llengua pròpia del nostre país, en la mesura que nosaltres també
respectem la identitat i la llengua d’altres col·lectius. A partir d’aquests supòsits, la
pervivència del català estarà garantida.
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Adheriu-vos al Manifest

Si esteu interessats a adherir-vos al Manifest ompliu la butlleta i feu-la arribar
a l’Àrea de Cultura, carrer de Santa Margarida, 1, o entreu al web de l’Ajuntament www.palafrugell.net
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Telèfon
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.......................................................................................................................

DNI

..........................................................................................................................................................................................................................................

Nom i cognoms
Edat
Professió
Població
Correu electrònic

M’adhereixo al manifest en nom propi.

M’adhereixo al manifest en representació de l’entitat o associació.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

amb CIF

Data i signatura,

Tractament de dades personals
Les dades recollides mitjançant aquest formulari seran incorporades a un fitxer titularitat de l’Ajuntament de
Palafrugell. En omplir i enviar aquest formulari entenem que vostè consenteix en el seu tractament i ens
autoritza a fer-li arribar informació d’actuacions relacionades amb el Manifest. Entenem també que ens
autoritza a publicar en els mitjans de comunicació el seu nom, cognoms i població juntament amb els de la
resta de persones adherides. No es realitzaran altres cessions ni comunicació de les dades. Vostè té dret a
sol·licitar l’accés a les seves dades i, si és el cas, a fer-les rectificar, oposar-se al tractament i cancel·lar tot
adreçant-se per qualsevol mitjà a l’Alcaldia de l’Ajuntament.
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12 HORES DE LECTURA CONTINUADA
D’AIGUA DE MAR DE JOSEP PLA

Veniu a llegir al Teatre Municipal

Si voleu participar a la lectura d’Aigua de mar, el dimecres 23 d’abril a partir
de les 11.00 h, truqueu a l’Àrea de Cultura, tel. 972 611172 (Sra. Mònica Recio),
a/e lecturasantjordi@palafrugell.net

