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El món en català
extramurs.cat

Extramurs és un nou portal que parla de
l’actualitat planetària en català. A més
d’informar, vol fer conèixer «bons pro-
fessionals del reporterisme i de l’anàlisi
internacional».

Nius d’àguila del Garraf
diba.cat/parcsn/parcs/aliga.asp

Com cada any, la Diputació de Barcelo-
na ha instal·lat webcams en tres nius
d’àguila cuabarrada o perdiguera del
Parc Natural del Garraf, on ja es poden
veure alguns polls nascuts fa poc.

Trànsit de les autopistes
maps.google.cat

El servei de mapes de Google ha afegit
informació sobre el trànsit, en temps re-
al, de les autopistes. També es pot visua-
litzar l’historial de trànsit, segons l’hora
del dia, de les carreteres alternatives.

Manual del temps
ves.cat/a-sG

La Generalitat acaba de publicar un ma-
nual per als observadors del Servei Me-
teorològic de Catalunya, a càrrec d’An-
tonio Gázquez, tècnic de la unitat de sis-
temes d’observació meteorològica.

LA XARXA   

n dia abans de la multitu-
dinària manifestació con-

vocada pels col·lectius occita-
nistes a Tolosa de Llenguadoc en
favor del reconeixement i la pro-
tecció de la llengua occitana, el
30 de març passat es va activar el
Jornalet, un diari digital en occi-
tà impulsat per dos catalans oc-
citanòfils membres de l’Associa-
cion entara Difusion d’Occità-
nia en Catalonha (ADÒC): el pe-
riodista Jaume Clotet i Ferriòl
Macip, encarregat de fa anys de
l’informatiu en llengua occita-
na a la cadena local Barcelona
Televisió (BTV). El Jornalet vol
aportar la seva contribució a un
panorama digital en occità molt
precari, però que mostra una
certa activació des de fa algunes
setmanes amb l’aparició també
de l’edició virtual de la veterana
publicació La Setmana, nascuda
el 1995 de la mà del periodista
David Grosclaude.

El model de llengua
La manca de referents digitals re-
presenta oportunitats per als dos
impulsors del Jornalet, però tam-

U
bé algun maldecap, com ara el
model de llengua. Jaume Clotet
explica que s’han trobat que a
l’hora de posar fil a l’agulla a la
iniciativa no hi havia un llen-
guatge periodístic en occità: «En
molts casos serem els primers a
utilitzar certs termes, raó per la
qual tenim el suport excepcional
d’un grup de filòlegs i lingüistes
occitans que ens assessoren en
tot moment.»

Sigui com sigui, els redactors i
opinadors hi poden fer servir to-
tes les variants de la llengua occi-
tana, sempre que siguin en grafia
clàssica.

El mapa del temps
El Jornalet, afegeix Clotet, consta
de notícies i d’editorial, i també
de secció d’opinió, una vinyeta,
enquestes i, sobretot, un mapa
del temps: «Ha sorprès molt els
lectors occitans perquè no han
tingut mai aquesta visualització
del mapa del seu propi país. D’al-
guna manera, és com quan el dia-
ri Avui va incloure el primer ma-
pa del temps dels Països Cata-
lans, que per a molts catalans va
ser una mena de xoc.» També són

destacables les categories i eti-
quetes de les notícies, perquè
s’ha dividit Occitània en les re-
gions i comarques històriques, i
no en les divisions administrati-
ves estatals. «Això ens ha obligat
a fer una recerca important, per-
què enlloc no són recollides de
manera rigorosa.»

La idea del diari, que té una seu
física a la ciutat de Tolosa i una
creixent xarxa de col·laboradors

i corresponsals voluntaris, fa
temps que li ballava pel cap, al
periodista Jaume Clotet: «Occi-
tània és un país desvertebrat des
de tots els punts de vista. No te-
nen ni saben què és un espai na-
cional de comunicació, una cosa
que a Catalunya fa anys que tre-
ballem i teoritzem, i per això vaig
pensar que els occitans necessi-
taven un diari nacional que els
vertebrés, els expliqués les notí-
cies des d’una òptica nacional i
en llengua occitana. Ni més ni
menys. No és un acte polític, és
un acte de normalitat.»

Finançament
Els promotors pensen finançar
exclusivament el Jornalet a partir
de la publicitat i, en aquest sen-
tit, asseguren que ja ha tingut
una bona acollida de les autori-
tats, especialment del Conselh
Generau d’Aran i de la Direcció
General de Política Lingüística
de la Generalitat de Catalunya,
que s’han convertit en anun-
ciants. També hi ha tractes
oberts amb el municipi de Tolosa
de Llenguadoc i amb la regió de
Migdia-Pirineus.
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Jornalet, «gaseta occitana»
Dos periodistes catalans estan al darrere d’un nou diari digital que vol informar sobre Occitània
i en occità des de la normalitat i amb una òptica nacional

Diari occità
www.jornalet.com

Accés al Jornalet.

lasetmana.fr

Versió digital de la Setmana.
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1 d’abril va entrar en vigor la regu-
lació de les iniciatives ciutadanes

europees, les ICE [ves.cat/a-s1], l’equiva-
lent a la Unió Europea [europa.eu] de les
iniciatives legislatives populars (ILP), que
permeten als ciutadans demanar a la Co-
missió Europea [ec.europa.eu] que s’ocu-
pi d’una qüestió específica i que presenti
una proposta per incloure-la en la legisla-
ció comunitària. Per a això cal aplegar un
milió de signatures de ciutadans de com a
mínim set països comunitaris, en un mà-
xim de dotze mesos, i que la proposta le-
gislativa entri en l’àmbit de competència
de la Comissió (com ara agricultura, me-
di, transport i salut pública) i sigui cohe-
rent amb els valors fonamentals de la UE.
Les ICE es gestionen a través d’aquest
portal [ec.europa.eu/citizens-initiative].
Una vegada se n’hi enregistri una, els pe-
ticionaris disposaran d’un any per recollir
el milió de signatures, que hauran de cer-
tificar les autoritats competents dels es-
tats membres. La Comissió disposarà
aleshores d’un termini de tres mesos per
avaluar la iniciativa i respondre-hi. Les
ICE es van introduir en el tractat de Lis-
boa de 2007, però fins ara no havien en-
trat en vigor. Per les autoritats comunità-
ries, aquesta eina sense precedents a esca-
la internacional ajudarà els ciutadans a
participar directament en la presa de de-
cisions, perquè podran introduir temes
en l’agenda política europea.

L’

Iniciatives
ciutadanes
europees

FETS I WEBS
MARTÍ CRESPO
marti.crespo@partal.cat
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Nou Gripau
www.gripau.eu

Des del curs 1993-1994 les universitats
públiques valencianes envien als centres
on hi ha estudiants que es preparen per a
l’accés a la universitat recomanacions per
millorar la redacció de textos en català.

Consultes populars a les
Illes
www.avançam.cat

La plataforma Avançam de regidors de
les Illes pel dret de decidir ha començat
una campanya de sensibilització en fa-
vor de les consultes populars.

Barraques de pedra seca
wikipedra.catpaisatge.net

Wikipedra és un espai web 2.0, desen-
volupat per l’Observatori del Paisatge,
sobre el patrimoni de la pedra seca a
Catalunya, especialment en l’àmbit de
les barraques fetes amb aquest mètode.

Llibres d’Empresa
llibresdempresa.cat

Llibreria virtual especialitzada en títols
d’economia i empresa, amb els autors
més reconeguts i les obres imprescindi-
bles per a la gestió de les organitza-
cions.
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Manifestació del 30 de març passat a Tolosa en favor del reconeixement de la llengua
occitana. / AFP PHOTO / ERIC CABANIS




