


MARGALIDA FUSTER HOMAR. REDACTORA PUBLICITÀRIA EN CATALÀ

“Els empresaris catalanoparlants tenen dret a publicitar-se i dirigir-se al
seus clients en la seva mateixa llengua”
 
Han passat 35 anys des que Margalida Fuster Homar escrigués la seva primera
entrevista. Fou a la professora de música Margot Fuster, escrita i publicada en català,
al mitjà local Manacor Comarcal, un any després de la llavors just aprovada Llei de
Normalització Lingüística pel Parlament de les Illes Balears, el 29 d’abril de 1986. En
aquell moment, poques persones escrivien i llegien en català, però ja començava un
interès per aprendre la llengua pròpia de les Illes. En el cas de na Margalida, l’Escola
Municipal de Mallorquí va tenir una gran importància ja que allà va aprendre i estimar
la seva llengua, el català.

Trajectòria
L’any 1987, Margalida va començar a escriure i col·laborar a la revista local Manacor
Comarcal. Normalment escrivia en català, tot i que, a vegades, ho feia en castellà
quan la direcció de la publicació esmentada ho requeria. Quatre anys més tard va
entrar a formar part de la plantilla del Diario de Mallorca a la delegació de Manacor,
escrivint en castellà i a partir de llavors ha treballat a altres mitjans com Radio Balear,
l’antic Baleares i Ultima Hora, del Grup Serra. L’any 1995 es va sentir molt afortunada,
ja que va formar part de l’equip de redactors del primer diari escrit en català: el
Baleares passava a anomenar-se Diari de Balears. “Va ser una de les etapes més
gratificants de la meva carrera com a periodista. Poder escriure en la meva pròpia
llengua en un mitjà tan important va constituir tot un repte a nivell professional”. L’any
2004, va fer feina a l’Ajuntament de Santanyí com a assessora de premsa. Aquest
consistori protegia, preservava i potenciava l’ús del català i comptava amb el
departament de Normalització Lingüística.  Per tant, va poder seguir escrivint en
català. L’any 2016 va entrar a fer feina a la revista local de Capdepera, Faxdepera,
com a directora de continguts, però la línia editorial era principalment en castellà, a
causa que una gran població d’aquest municipi costaner era o és castellanoparlant. 
“La redacció informativa ha predominat durant gairebé tota la trajectòria professional,
però sempre me vaig sentir molt còmoda amb la redacció comercial on descansava de
la pressió i podia desenvolupar un llenguatge creatiu i atraient sobre les empreses dels
nostres clients. Més tard vaig descobrir que això tenia un nom més sofisticat:
Copywriter i m’agradaria poder viure d’això” ens explica na Margalida.

Què va suposar per a tu assistir al Curs per a emprenedors?
Va ser molt important, sobretot per aclarir i simplificar cap a on havia d’anar la meva
carrera professional. Les classes sobre la part fiscal de treballar com a autònoms ens
va emboirar la il·lusió que s’havia creat durant el curs, però també ens va posar amb
els peus sobre terra ja que aquests aspectes s’han de tenir en compte a l’hora de
començar un negoci amb bon peu. Guard un bon record de tots els alumnes que
participàrem a la primera promoció.

Com et poden trobar, contactar o seguir la teva trajectòria professional?
Facebook i LinkedIn: Margalida Fuster Homar
Instagram: fusterhomar 
WatsApp: 606834512


