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DIUEN QUE un pessimista 
només és un optimista ben in-
format. Però ni el pessimista 
més gran del món podria ha-
ver imaginat un any tan ne-
fast com aquest que deixem. 
Quan faig retrospectiva em 
passen pel cap totes aquelles 
persones que han perdut algú, 
o aquelles que s’han quedat 
sense feina, ja sigui perquè 
els han hagut d’acomiadar o 
perquè han hagut de tancar el 
seu negoci. A tots vosaltres, 
una abraçada sentida i since-
ra. Tanmateix, en aquest úl-
tim article, em permetran que 
vulgui recordar tot allò que 
m’ha emocionat en positiu.

Vull recordar el personal 

sanitari que des del primer 
hospital fins a l’última resi-
dència ha deixat (i continua 
deixant) la pell perquè no 
s’hagi de lamentar ni una víc-
tima més. En una crisi com 
aquesta, ha quedat patent que 
el nostre sistema de salut és 
un dels millors, i no precisa-
ment gràcies als nostres go-
verns, sinó a l’enorme qualitat 
dels seus recursos humans. 
Ells, que han patit la ràtio més 
gran de sanitaris encomanats 
del món quan amb prou feines 
sabíem res del virus, merei-
xen el més gran dels nostres 
reconeixements i respecte. I 
també mereixen no continu-
ar sent herois, sinó persones 

que treballen en condicions 
dignes, sense necessitat de fer 
esforços sobrehumans per ar-
ribar a tot.

Vull recordar també totes 
aquelles persones que han se-
guit al peu del canó malgrat 
tot. Dels informàtics que en 
tot just tres dies van aconse-
guir que tota una administra-
ció amb més de 1.600 treba-
lladors com és l’ajuntament 
de Lleida pogués continuar 
prestant serveis mitjançant 
el teletreball. L’administració 
electrònica que desitgem dista 
molt de ser la realitat que te-
nim, però aquest any ha fet un 
pas de gegant perquè aquest 
fet quedi molt més a prop del 
que estava. 

Memòria i agraïment a la 
Guàrdia Urbana i als serveis 
socials, que han estat exem-
plars en un moment en què 
el tracte humà ha estat i és 

especialment delicat. A la 
resta dels treballadors pú-
blics amb qui tinc l’orgull de 
compartir administració, que 
s’han adaptat a les noves cir-
cumstàncies i han posat les 
màximes facilitats per conti-
nuar prestant serveis als ciu-
tadans, fos quina fos la seua 
situació. Es tracta d’una feina 
de formiga, difícilment per-
ceptible a simple vista, però 
indispensable perquè puguem 
tirar endavant.

Vull recordar també tots 
aquells que teniu una em-
presa, sigui de la mida que si-
gui i del ram que sigui. Apujar 
la persiana aquests mesos ha 
estat una carrera amb mas-
sa obstacles i que no hauríeu 
d’haver hagut de córrer mai. 
I, tanmateix, aquí seguiu. Per-
què no queda més remei, per 
la gent que teniu al càrrec o 
per pura tossuderia, perquè 

el vostre somni continua ben 
viu i ningú no us el traurà. O 
potser per una barreja de tot 
això.

Finalment, vull recordar 
tots els voluntaris. Dels que 
vau ser voluntaris en ple con-
finament. Dels que doneu 
sang. Dels que ajudeu en qual-
sevol fundació o associació. 
Dels que heu fet mascaretes. 
Dels que ajudeu a la gossera 
municipal o en les protecto-
res. I d’aquells que serviu so-
pars als que no en tenen sense 
que sigui públic o reconegut. 
En definitiva, a tots aquells 
que feu que Lleida sigui una 
mica més amable i una mica 
millor.

A tots vosaltres, gràcies. 
Vosaltres feu que aquest vas 
a mitges es vegi mig ple per 
encarar el 2021. Gràcies de 
cor. Ens continuem llegint 
l’any que ve.

COL·LABORACIÓ

El vas a mitges

L’aplicació de Catalunya Ràdio 
per a Alexa es va estrenar el 
setembre del 2019, i es va con-
vertir en la primera emissora 
generalista en català a oferir 
una skill pròpia a Amazon, i 
dos mesos més tard l’oferta de 
la ràdio pública s’ampliaria amb 
l’estrena de les skills pròpies 
per escoltar els directes de la 
resta d’emissores del grup: Ca-
talunya Informació, iCat i Cata-
lunya Música. En aquest 2020, 
en plena pandèmia, l’skill de 
Catalunya Ràdio ha sofisticat 
la seva experiència per perme-
tre escoltar tots els programes 
i seccions ja emesos sota peti-
ció, així com tota l’oferta prò-
pia de podcasts exclusius per a 
l’entorn digital. També en els 
darrers mesos Catalunya Ràdio 

ha millorat la integració amb 
Google Assistant, on ofereix 
ja actions pròpies per escoltar 
els directes de Catalunya Rà-
dio i Catalunya Informació, i 
treballem amb la voluntat de 
poder oferir els directes de la 
resta d’emissores en un ho-
ritzó proper. És palès, doncs, 
que malgrat les dificultats pres-
supostàries dels últims anys, 
des de la CCMA hem fet una 
aposta ferma en innovació per 
aportar els nostres continguts 
en català als assistents de veu i 
treballant en la creació d’apli-
cacions pròpies que ofereixin 
una bona experiència d’usua-
ri en català en entorns de veu 
que no estan precisament ben 
cuidats en aquest sentit. Però 
és evident que aquesta no és 

Aposta de Catalunya Ràdio i TV3 
pel català als assistents de veu

DES DE fa un any, la direcció de Mitjans Digitals de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) col·labora amb el projecte del Govern per 
facilitar que el català s’expandeixi en aplicacions i 
serveis digitals de plataformes globals, especialment 
en els assistents intel·ligents de veu que tant de 
moda s’estan posant. Des de la seva estrena en 
aquest entorn el setembre del 2018, Catalunya Ràdio 
ha vist incrementar els consums d’àudio a través 
dels assistents de veu, que actualment suposen un 
6% del consum digital de directes de l’emissora, fet 
que corrobora que va ser un encert promoure els 
primers resums informatius en català a Alexa.

TRIBUNA

l’única aportació que des de la 
Corporació podem oferir per 
impulsar un ecosistema digital 
d’interaccions basades en la veu 
en català. El fons audiovisual 
de què disposen TV3 i Catalu-
nya Ràdio així com l’expertesa 
dels mitjans públics en aquesta 
matèria converteixen la CCMA 
en un aliat imprescindible per 
farcir i enriquir un corpus de 
veu en català, imprescindible 
per millorar els algoritmes d’in-
tel·ligència artificial que perme-
tin avançar en la creació d’un 
assistent de veu íntegrament 
en la nostra llengua. Un corpus 
i un assistent que han d’estar 
a disposició, en última instàn-
cia, de la indústria global que 
se’n vulgui beneficiar pensant 
en un mercat potencial de més 
de 10 milions de persones que 
entenen el català. El Govern 
va presentar a principis de de-
sembre l’Aina, un projecte de 
creació de recursos digitals i 
lingüístics a 4 anys vista per-
què el català estigui viu al món 
digital, des de les aplicacions 
fins als assistents de veu, tra-
ductors automàtics o agents 
conversacionals. La primera 
fita és un incipident diccionari 
digital que servirà per entre-
nar els algoritmes d’intel·li-
gència artificial. El repte del 
projecte és que les empreses 
puguin incorporar el català als 
seus serveis i per aquest motiu 
s’han de generar els models de 
la llengua, de la parla i per a la 
traducció. Aquest projecte es 
desenvolupa amb el Barcelona 
Supercomputing Center, amb 
un pressupost de 13,5 milions. 

El projecte ha estat batejat com 
a Aina en homenatge a la filòlo-
ga Aina Moll, figura central de 
la promoció i la normalització 
del català i primera directora 
general de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya, 
del 1980 al 1988. Va ser l’artí-
fex del llançament, el 1982, de 
la primera campanya institucio-
nal de sensibilització sobre l’ús 
de la llengua “El català, cosa 
de tots” i, un any després, de 
l’aprovació de la primera llei 
de normalització lingüística. 
Malgrat l’oblit en l’acte de pre-
sentació del projecte, la CCMA 

ha de ser aliat essencial si real-
ment es vol convertir l’Aina en 
un cas d’èxit ara que la presèn-
cia del català al món analògic i 
també digital estan en el punt 
de mira. Durant el 2020 s’han 
fet més d’1.325.000 reproducci-
ons d’àudio de Catalunya Ràdio 
des d’assistents de veu. En tot 
l’any que estem a punt d’acabar 
aquesta xifra és un 3,2% del to-
tal de reproduccions dels àudios 
de la ràdio pública catalana. Un 
3,7% dels usuaris que escolten 
àudios de Catalunya Ràdio ho 
han fet en assistents intel·ligents 
de veu. Aquest percentatge ha 
anat creixent durant el 2020 
i aquest desembre ja se situa 
en el 5,4%. El projecte Aina, 
doncs, ha de culminar el camí 
d’innovació que ja estem fent 
des dels mitjans públics de co-
municació, amb continguts exi-
tosos d’audiència i una voluntat 
de servei públic inqüestionable.

Aina és un projecte de creació de recursos 

digitals i lingüístics a quatre anys vista perquè 

el català estigui viu dins del món digital
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