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Enceten una petició a Change.org
per fer del porró una emoticona de
Whatsapp
La colla dels Blaus de la Festa Major de Granollers inicia la campanya
#PorróEmoji per aconseguir que aquesta icona tingui projecció internacional

L'icona del porró que els Blaus de Granollers volen que arribi a Whatsapp | Blaus de Granollers

S'atansa la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers (http://www.granollers.cat/festamajor) i
l'ambient es comença a escalfar per part de les dues colles. Precisament, la colla dels Blaus
(http://blausdegranollers.cat) ha iniciat, amb la Festa Major a l'horitzó, una campanya que vol
traspassar les fronteres de la vila: volen aconseguir que el porró tingui presència al Whatsapp
(http://blausdegranollers.cat/porroemoji) , la popular aplicació de missatgeria instantània.
Segons afirma la colla en un comunicat, creuen que, junt amb l'ampolla, el decantador o la
llauna, el porró és una de les maneres més conegudes de beure a taula.
Però el porró, diuen els Blaus, és també "un símbol popular de Catalunya amb una dimensió social i
cultural". Segons el comunicat, el porró "potencia els vincles col·lectius i ens fa sentir part d'un
nosaltres, és una manifestació cultural amb un significat universal". Una eina ancestral que, diuen,
és un element de cohesió popular i una forma d'entendre la vida: "amb el seu anar passant de mà
en mà de forma senzilla i convençuda, sense discriminacions, el porró ens recorda les coses
importants de la vida".
Com que tot això és complicat de descriure amb paraules, els Blaus volen que el porró es pugui
expressar amb una emoticona. La colla granollerina ha iniciat una petició a Change.org
(https://www.change.org/p/jan-koum-volem-que-el-porró-sigui-una-emoticona-de-whatsappporróemoji
) dirigida a Jan Koum, el CEO de Whatsapp, per demanar-li que inclogui aquest
https://www.naciodigital.cat/noticia/113750/enceten/peticio/changeorg/fer/porro/emoticona/whatsapp
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element a la seva aplicació. La petició té, de moment, més de 350 signatures.
A més, durant el mes d'agost realitzaran diverses activitats reivindicatives per donar a conèixer
la campanya, com una manifestació coincidint amb la cercavila blava de Festa Major el proper
diumenge 21 d'agost o un intent de rècord Guinness de la major concentració de porronaires, en
una data encara per determinar.
L'emoticona del porró es justifica dient que si l'hamburguesa, la pizza i la paella tenen el seu
emoji, "per què no el porró, que tan representa?". De fet, la paella va ser protagonista d'una
campanya fa poc més d'un any
(http://www.naciodigital.cat/noticia/79770/paellaemoticon/campanya/incloure/paella/valenciana/al/
whatsapp?rlc=a1) per aconseguir també el seu emoji. La campanya fins i tot va arribar al
Congrés
(http://www.naciodigital.cat/laflama/noticia/4231/paella/valenciana/reivindica/congr/ser/emoticona/
whatsapp) i va culminar amb èxit: la paella va incloure's a l'actualització 9.0 d'Unicode -l'estàndard
que gestiona les emoticones- i està previst que arribi a tots els usuaris abans que acabi l'any.

Un home beu amb porró a Sant Pere de Torelló Foto: Lluís Verdaguer
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