
NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA 
LLISTA MIGJORN SOBRE LLENGUA CATALANA 

 

PREÀMBUL 
  
La llista electrònica neix amb la voluntat de ser un espai d’intercanvi intel·lectual 
sobre qüestions relacionades amb la llengua catalana en totes les seves 
vessants, tant lingüístiques, com literàries i sociolingüístiques, per tal d’afavorir 
els lligams que existeixen entre tots els territoris de llengua catalana que 
s’estenen de Salses fins a Guardamar del Segura i de Fraga fins a Maó i 
l’Alguer, segons tots els mapes reconeguts per la romanística internacional. No 
s’hi admetrà cap qüestionament sobre la unitat lingüística d’aquests territoris.  
   

TÍTOL I. DENOMINACIÓ DE LA LLISTA I LLENGUA DE TREBALL 
 
Art. 1 

La llista electrònica rep el nom de Migjorn. 
Art. 2  
La llengua de treball de la llista és el català. Els usuaris poden emprar totes 
aquelles variants morfològiques, semàntiques i sintàctiques considerades 
normatives, és a dir, les que emanen de  l’Institut d’Estudis Catalans i de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Queda prohibit de manera explícita 
emprar normatives secessionistes en els missatges que s’envien a la llista. 
Eventualment podran usar-s’hi altres llengües de cultura. 
   

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LA LLISTA 
  

Capítol primer. Del Consell Directiu 

Art. 3 

La llista està gestionada per un Consell Directiu format per un màxim de vint 
persones; l’administrador de la llista, que ho és per dret propi, més dinou 
persones en representació dels diferents territoris de parla catalana, d’acord 
amb la distribució següent: sis en representació del Principat de Catalunya, cinc 
en representació del País Valencià (incloent-hi el Carxe), quatre en 
representació de les Illes Balears (dues per Mallorca, una per Menorca i una 
per Eivissa i Formentera), una en representació de la Franja de Ponent, una en 
representació del Principat d’Andorra, una en representació de la Catalunya del 
Nord i una en representació de l’Alguer. Alguna d’aquestes places pot quedar 
vacant si no es troba la persona idònia per a cobrir-la. En tot cas, el nombre de 
membres nomenats no serà mai inferior a catorze. És funció d’aquest Consell 
Directiu vetllar pel bon funcionament i per la qualitat de la llista. El Consell 



Directiu es compromet a intervenir en aquells casos que comporten 
l’incompliment de les normes presents. 
Art. 4 

El Consell Directiu nomena l’administrador de la llista que s’ha d’encarregar del 
seguiment diari. L’administrador podrà sol·licitar, en qualsevol moment, ser 
rellevat d’aquestes funcions, però haurà d’avisar-ho amb trenta dies d’antelació 
com a mínim per a poder cercar el substitut adient. 
Art. 5 
És funció l’administrador vetllar pel bon funcionament de la llista. Per a aquesta 
tasca, comptarà amb el suport i l’assessorament del Consell Directiu.  
Art. 6 
Els membres del Consell Directiu són:  
En representació del Principat de Catalunya 
Santi Arbós Gabarró 
Gustau Erill i Pinyot  
Carles Millan i Badals 
Jordi Palou Masip 
Víctor Pàmies i Riudor 
Pau Vidal Gavilan 
En representació del País Valencià 
Josep Enric Escribano i Hellín 
Enric Gil i Gonzàlez  
Joan Carles Martí i Casanova 
Josep Francesc Molés i Abad 
Josep Saborit Vilar 
En representació de les Illes Balears 
En representació de l’illa de Mallorca 
Miquel Adrover i Mascaró  
Antoni Mas i Forners  
En representació de l’illa de Menorca 
Joan Francesc López Casasnovas 
En representació de les illes d’Eivissa i Formentera 
Isidor Marí Mayans 
En representació del Principat d’Andorra 
Maria Cucurull Canyelles 
En representació de la Franja de Ponent 
Artur Quintana Font 
En representació de la Catalunya del Nord 
Joan Daniel Bezsonoff i Montalat 
 



En representació de la ciutat de l’Alguer 
Antoni Rafael Sotgiu Canellas  
Administrador de la llista Migjorn 
Josep Eugeni Sempere Reig 
Art. 7 
El Consell Directiu decidirà i aprovarà qualsevol decisió que afecti el 
funcionament intern de la llista, així com la modificació d’aquestes normes, per 
majoria simple, és a dir, la meitat més u dels vots vàlids emesos en un termini 
de 48 hores (96 hores si hi ha un cap de setmana pel mig). Es consideraran 
com a vots vàlids aquells que s’hagin emès escrivint en el missatge de votació 
únicament "sí", "no" o "en blanc". No seran comptabilitzats com a vots vàlids 
emesos els missatges de votació amb un text diferent dels tres especificats 
anteriorment. 

   

TÍTOL III. NORMES DE FUNCIONAMENT 
  

Capítol segon. De la incorporació de nous membres a la llista 

Art. 8 
Els membres de Migjorn podran avalar, davant el Consell Directiu, la 
incorporació de nous membres. Els candidats hauran d’omplir el qüestionari 
que figura en l’annex, el qual serà estudiat pel Consell Directiu que comunicarà 
al candidat si és acceptat o no com a nou membre de la llista en el termini 
màxim de quinze dies des de la presentació de la seva candidatura. En tot cas 
la incorporació del nou membre queda condicionada a un reconeixement per 
part d’aquest de la unitat de la llengua catalana i al compromís d’usar en els 
seus missatges a la llista únicament la normativa lingüística emanada de les 
entitats encarregades de la normativització de la llengua (l’IEC i l’AVL). 
Art. 9 
Les dades facilitades pels membres de la llista Migjorn seran tractades amb la 
màxima confidencialitat i reserva per part del Consell Directiu i de 
l’administrador, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades, els quals tindran dret a accedir a aquestes informacions i rectificar-
les o anul·lar-les en qualsevol moment. En tot cas, hauran de comunicar a 
l’administrador qualsevol canvi que pugui afectar l’adreça habitual, l’electrònica 
i els telèfons de contacte. Les persones que formin part de la llista seran 
responsables de la veracitat i de l’exactitud de les dades facilitades.  

Capítol tercer. De les normes de convivència  

Art. 10 
No s’admetrà en cap moment la pèrdua de respecte o l’insult com a 
desqualificació. Qualsevol membre de la llista que es consideri vilipendiat per 
un altre membre tindrà el dret d’exigir al Consell Directiu que estudiï el cas i que 
exigeixi a l’ofensor una reparació mitjançant la llista. El Consell Directiu podrà 



decidir l’expulsió temporal o definitiva de l’ofensor per mitjà d’una votació que 
es farà d’acord amb el que s’ha especificat en l’article 7 d’aquestes Normes. 
Art. 11 

Es prohibeix l’enviament de missatges aliens a la temàtica de la llista. 
Els collistaires no podran enviar a la llista cap missatge de propaganda que no 
siga de temàtica exclusivament lingüística. 
Es prohibeix l’enviament a la llista de manifests o missatges que impliquin recull 
de signatures entre els collistaires si no han estat aprovats prèviament pel 
Consell Directiu. 

Capítol quart. De les causes de baixa  

Art. 12 

 Les causes de baixa de la llista són les següents:  
a. El desig d’un membre de no continuar formant part de la llista, manifestat 

expressament amb un missatge de baixa automàtica o a través d’un 
correu electrònic enviat a l’administrador o al Consell Directiu. 

b. La detecció del fet que algun membre ha donat alguna dada falsa o ha 
ocultat alguna informació important. 

c. La pèrdua de respecte o l’insult com a desqualificació cap a una persona 
integrant de la llista que es consideri ofesa per un altre collistaire sempre 
que la persona ofesa hagi demanat una rectificació amb disculpes en la 
llista de l’ofensor i aquest no l’hagi feta. 

d. Qualsevol manifestació en contra de la unitat de la llengua catalana. 
e. L’ús de normatives secessionistes en els missatges enviats a la llista. 

 

TÍTOL IV. LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
  
Art. 13 

Es recomana a les publicacions i als mitjans de comunicació que vulguin 
reproduir qualsevol missatge que aparegui a la llista Migjorn que demanin 
permís al seu autor. L’administrador podrà encarregar-se de fer arribar als 
autors qualsevol petició en aquest sentit. 
  

TÍTOL V. LA DISSOLUCIÓ DE LA LLISTA 
  

Capítol cinquè. De la dissolució 

Art. 14 

El Consell Directiu o tots els collistaires presents en assemblea podran decidir 
la dissolució de la llista per majoria de vots de dos terços. 
 



ANNEX 
 

SOL·LICITUD PER A FORMAR PART DE LA LLISTA MIGJORN 
  
NOM DE FONTS: 
  
COGNOMS:  
  
LLOC I DATA DE NAIXEMENT: 
  
ADREÇA POSTAL:  
  
ADREÇA ELECTRÒNICA: 
  
LLENGUA MATERNA:  
  
LLENGÜES APRESES:  
  
FORMACIÓ ACADÈMICA:  
  
CONEIXEMENTS DE CATALÀ: 
  
¿EN QUIN ASPECTE DE LA LLENGUA TENIU MÉS INTERÉS? 
(DIALECTOLOGIA, SOCIOLINGÜÍSTICA, PERFECCIONAR-NE L’ÚS):  
  
¿EN QUINS DELS ASPECTES CITATS PODRÍEU COL·LABORAR-HI MÉS 
ACTIVAMENT? 
  
¿QUÈ ÉS ALLÒ QUE VOLDRÍEU TROBAR A LA LLISTA I QUÈ HI PODRÍEU 
APORTAR? 
  
¿PENSEU COL·LABORAR EN ELS TEMES DE DEBAT A LA LLISTA?: 
  
SEGONS ELS ESTATUTS DE MIGJORN, CAP DELS MEMBRES POT FER-HI 
QÜESTIONAMENT O DEBAT DE LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA. 
¿ACCEPTEU LA UNITAT DE LA LLENGUA? (Responeu SÍ o NO): 
  
TRIEU LA MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ A LA LLISTA. 
1) Rebre els missatges a mesura que van enviant-se a la llista. 
2) Rebre un missatge resum amb la llista de tots els missatges que s’han enviat 
en el dia. 
3) No rebre cap missatge. Llegir els missatges directament en la web. 
(Responeu 1, 2 o 3):  
 
 


