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Algunes frases de persones

que hem entrevistat que reflecteixen
el projecte de Les Notícies

de llengua i treball

més possibilitats de progrés del que ens

«Un bon musulmà, un bon cristià i un bon

volen fer creure». Eliseu Climent, promotor

jueu es poden entendre perfectament,

cultural i empresari de l’àmbit editorial

perquè tenen molts més punts en comú

del País Valencià (desembre 201 0)

que no pas divergències. Però s’ha tingut
més interès a destacar les diferències que

«Per mitigar els efectes negatius d’aques-

no pas les coincidències». Dolors Bramon,

ta nova revolució, els treballadors s’han

doctora en Filologia Semítica (octubre

«Però allò realment important és que a

de formar permanentment». Vicenç Torra,

201 5)

partir de 1840 el moviment obrer va anar

investigador en

fent els seus passos: són els ateneus, els

(desembre 201 9)

intel·ligència

artificial

cursos d’història i de català, l’escola obre-

«En qualsevol societat democràtica, una
estructura sindical moderna i avançada, hi

ra, una acció programàtica però amb ins-

«La recuperació de la nostra identitat com

té un paper fonamental» Marcel·lí Iglesias,

truments d’utilitat per als obrers; és, sense

a poble és una prioritat i és una tasca

president del Govern d’Aragó (juny 2004)

discussions doctrinals ni retòrica, allò que

que s’ha de fer cada dia des de tots els

hem anomenat les arrels populars i obre-

àmbits de la nostra societat. Francesc

«Les dades que des de fa temps recollim,

res del catalanisme». Josep Termes, ca-

Antich, president del Govern de les Illes

i cada vegada més, ens indiquen que com

tedràtic d’Història Contemporània (abril,

Balears (desembre 2002)

més nivell educatiu tens, menys t’afecta la
crisi». Marina Subirats, catedràtica de So-

1 997)

La divulgació científica no necessita fer

ciologia de la UAB (juny 201 4)

Del butlletí del Servei Lingüístic
al número 50

A

mb l’edició d’aquest pòster us convidem a

íntegrament a temes culturals. És rellevant que una revista

celebrar amb nosaltres l'aparició del número

com aquesta hagi persistit tant temps i hagi esdevingut la

50 de la revista Les Notícies de llengua i tre-

publicació de qualitat que és avui, i també que la norma-

ball. En un moment de disrupció global, amb

lització de la llengua en l'àmbit de la UGT de Catalunya

un futur immediat ple d'incerteses en què es

s'hagi produït de manera natural, superant algun prejudici

preveuen grans tensions i transformacions, la consolidació
d'un mitjà de comunicació escrit en català dedicat a la
cultura és motiu d'alegria.

primerenc i el seu ús ja sigui habitual.
Ens agrada subratllar també que la revista, que manté
com a àmbit de referència el conjunt de l'àrea lingüística

L’origen de la revista és un butlletí especial de la publi-

catalana, compta amb la col·laboració permanent de la

cació oficial del nostre sindicat, Les Notícies. La seva fun-

UGT de les Illes Balears, la UGT del País Valencià, la CFDT

ció era fer de portaveu del Servei Lingüístic de la UGT de

del Llenguadoc-Rosselló i la UGT Aragó.

Catalunya, un organisme creat per

Des d'aquí volem expressar el

fomentar l'ús del català en el món

nostre agraïment a tothom qui heu

«Un poble analfabet mai no serà un poble

rebaixes ni alterar els estímuls per atraure

lliure; només la cultura, el coneixement, fa

la gent. La ciència és prou estimulant,

«Ens hem cregut els amos del planeta,

laboral i en la societat en general.

col·laborat amb nosaltres al llarg

lliure». Juan de Dios Ramírez Heredia,

prou divertida i interessant per si matei-

hem cregut que amb la tecnologia podem

L'experiència ens va convèncer i va

d’aquests anys. Ho heu fet de moltes

president de la Unió Romaní (juny 201 8)

xa». Jorge Wagensberg, doctor en Física

substituir els moviments naturals, l’oxigen

rebre el suport immediat del sindicat:

i distintes maneres, sempre amb ge-

(desembre 201 7)

la temperatura, els boscos...; hem de ser

aquell primer monogràfic va tenir

nerositat i eficàcia. Activament o com

continuïtat, i a la tardor de 1996 es

a lectors, número darrere número,

va convertir en una revista indepen-

opinant i comentant els continguts,

dent. Naixia d'aquesta manera Les

aportant idees i enviant escrits... En

Notícies de llengua i treball. La con-

representació vostre, manifestem el

vicció sobre l'interès del projecte en

nostre reconeixement a Joan Guàr-

el si del sindicat i de portes enfora

dia, creador, impulsor i director de la

seva base social és imprescindible per

ens ha permès arribar, avui, a aquest

revista en una llarga etapa. Sense

número rodó.

vosaltres, sense la vostra dedicació,

«El model català d’integració m’agrada

més humils com a espècie i ser coherents

molt. Si vols ser català, ho pots ser». Al-

«En política lingüística s’ha de treballar

amb el que realment necessitem per viu-

bert Sánchez Piñol, escriptor (octubre

molt més en el convenciment. Dictar no

re». Kilian Jornet, corredor i esquiador de

201 4)

acostuma a donar resultats». Carme Ju-

muntanya (novembre 201 2)

nyent, professora de Lingüística de la UB,

«Per a l’estat del benestar resulten bàsics

directora del Grup d’Estudi de Llengües

«La col·laboració entre les plataformes

la sanitat i l’ensenyament, però l’absència

Amenaçades (abril 201 7)

ciutadanes i els sindicats és important; la

de cultura fa pitjor la gent i contribueix a
la fragmentació social. La cultura, la for-

«En aquests moments el discurs i les rei-

aconseguir qualsevol canvi». Ada Colau,

mació, formen part del nucli de la cohesió

vindicacions feministes estan a l’agenda

activista social, cofundadora de la PAH

social». Vicenç Villatoro, director de l’Insti-

pública, al carrer, a les institucions. Crec

(abril 201 3)

tut Ramon Llull (desembre 201 1 )

que això ha ajudat la gent a prendre
consciència de la realitat en què viu i de

«El sindicalisme es necessita més que

la necessitat de lluitar». Isabel Muntané,

mai. Jo mai vaig estar tan satisfeta com

periodista i feminista (juny 201 9)

quan em vaig treure un carnet sindical, a
la Federació de Treballadors de la Terra-

«Convertir una empresa tradicional obso-

UGT. Tenia 17 anys i vaig pensar que ja

leta en una empresa neta des del punt de

era una persona completa». Neus Català,

vista mediambiental no s’ha de veure

supervivent del camp d’extermini de Ravensbrück (desembre 2008)

Al llarg dels últims anys hem anat

l'aportació dels vostres diferents co-

canviant dissenys i continguts, ens

neixements i el vostre entusiasme, el

hem adaptat als canvis socials i del

projecte no haguera estat possible.

«Jo sé el que representen els fills d’una

món del treball i a les noves formes

terra que volten, el que representen els se-

de comunicació, on la digitalització ha tingut un paper re-

ció refermem, tal com hem esmentat, el nostre compromís

negalesos en terra catalana, dormir al ras,

llevant. A més, el nostre sector és cada cop més heterogeni

amb la llengua i la cultura del país, i amb la formació per-

estar tres o quatre dies sense menjar, ha-

i ens hem proposat arribar a tothom.

manent dels treballadors i treballadores. El sindicat consi-

Finalment, amb aquesta celebra-

ver dormit amb el Canigó nevat, barrejat

Mantenim els objectius fundacionals, però alhora hem

dera la cultura com un bé públic i preferent, cohesionador i

amb el sentiment de frustració, de derrota,

volgut utilitzar els recursos i les oportunitats que la publi-

igualitari. No en va, forma part de la nostra identitat i de la

com una cosa inassolible, sinó com una

i amb el sentiment de nostàlgia, d’abandó

cació ofereix per ampliar-los. Així, la formació permanent i

nostra història: l'any de la seva creació, el 1888, el Primer

veritable oportunitat». Javier Martín Vide,

de la família». Víctor Torres, premi Com-

integral dels treballadors i treballadores, facilitar la creativi-

Congrés Obrer va fixar com una de les seves missions

catedràtic de Geografia Física de la UB,

promís Primer de Maig (març 1999)

tat, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social que repre-

transformar la societat i fer-la més justa amb igualtat

senta la cultura ha esdevingut també el nostre projecte.

d'oportunitats socials i laborals. Aquí, sentint-nos hereus

«El futur és obert: no hi ha res escrit, la

president del Comitè Espanyol del Progra-

història no s’ha acabat i en molt gran me-

ma Mundial d’Estudis sobre el Clima

sura depèn de nosaltres. Hi ha moltes

(desembre 201 8)

Ens agrada remarcar que Les Notícies de llengua i treball és l'única del país que publica un sindicat dedicada

d'aquests principis, ens hi trobareu sempre.

