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Benvolgut Sr.: 
 
 
Responent al seu escrit de data 10 de gener d’enguany, entrat a l’ajuntament de 
Calders el dia 7 de febrer i nº de registre d’entrada 181, vull agrair-li sincerament la 
observació que ens fa referent a la pàgina web de l’ajuntament de Calders i al fet de 
que solament estigui en català. A la vegada aprofito per excusar-me pel retard en 
respondre’l però lamento no poder tenir el temps lliure que vostè, pel que veig, 
disposa. 
Efectivament, té tota la raó que és un dèficit d’aquesta pàgina web el fet que solament 
pugui llegir-se en català, la qual d’altre banda li he de dir que tenim sempre 
actualitzada i al dia. El fet de que el català sigui l’idioma normal i usual al nostre 
municipi i al nostre país ens ha fet oblidar que pot haver-hi molta gent d’altres països 
del món, com és ara el seu cas, en que estiguin especialment interessats en saber el 
dia a dia i totes les activitats que es realitzen en un municipi de poc més de 900 
habitants. Aquest interès ens alegra i satisfà enormement pel fet que sempre hi ha 
algú al món que té temps per poder i voler conèixer el nostre poble.   
Li demano disculpes per aquest fet de no haver tingut en consideració que gent com 
vostè que, pel que deduïm, solament saben i utilitzen un únic idioma, no puguin 
visualitzar en idiomes alternatius als originals qualsevol pàgina web del món. És 
realment una mancança intel·lectual el fet que al segle XXI no sapiguem diferents 
idiomes per poder-nos comunicar amb la resta del món. Jo mateix he de manifestar-li 
les meves limitacions idiomàtiques i, per aquest motiu, l’escric en francès ja que 
aquest idioma el conec mitjanament, no amb la fluïdesa i seguretat que voldria, a 
l’igual que em passa amb el castellà i l’anglès. 
Com que considero que la seva observació és parcialment encertada i com que no 
dubto pas que les seves consideracions les fa amb amplitud de mires, obertura 
intel·lectual i sobrada capacitat d’entendre les interrelacions humanes, lingüístiques i 
socials que es donen a l’Europa del segle XXI i no pas, n’estic convençut, des d’una 
òptica de superioritat, intolerància o imposició colonial, avui mateix demano als tècnics 
de la pàgina web del nostre ajuntament que facin pressupost econòmic i valoració 
tècnica de la possibilitat d’inserir links de traducció automàtica al gallec, anglès, 
castellà, basc i francès, idiomes mínims i indispensables que tant vostè, pel temps que 
té en poder navegar per la xarxa, com jo mateix per la responsabilitat que tinc, així 
com tota la ciutadania haurien de conèixer per poder anar pel món i poder relacionar-
se amb tothom. 
Mentre esperem poder disposar d’aquestes traduccions, que donaran més difusió i 
interès a la nostra pàgina web, pot redirigir les seves cerques directament el traductor 
que el servei “google traductor” ja ofereix des de fa anys, bo i esperant que el mateix li 
sigui d’utilitat. 
Li agraeixo de nou les seves observacions i aprofito l’avinentesa per a saludar-lo molt 
cordialment. 
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