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The 19th century saw the city host its
first World Fair, which took place at
Parc de la Ciutadella in 1888.
It hosted the Fair for a second time in
1929, which led to the urbanisation
and remodelling of the Montjuïc area.
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DRETS LINGÜÍSTICS

In political terms, Barcelona was the
headquarters of the Commonwealth
of Municipalities from 1914, and of
the restored Generalitat de
Catalunya –Government of
Catalonia- during the Second

Republic (1931-1939). Following
Franco’s coup in 1936, the city was
bombed on numerous occasions.
With the victory of the fascist side,
both the city and the Catalan
culture were severely repressed
throughout the whole dictatorship.

After the Transition, the city once
again became the headquarters of
the institutions of the government of
Catalonia. There was a considerable
surge in tourism in Barcelona in the
90s, particularly after the 1992
Olympic Games.

While this growth was under way,
Barcelona became one of the key
cities in the Labour Movement,
particularly of an anarchist nature.
The workers’ uprising during Tragic
Week earned the city the name
“Rose of Fire”.
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DOMINI LINGÜÍSTIC

If you go around the city, you will soon notice that in
Barcelona there is a local language called Catalan.
Catalan is a romance language spoken by 10 million
people. Its linguistic area ranges over Catalonia,
Valencia, the Balearic Islands, the eastern strip of
Aragon, Andorra, Northern Catalonia (France) and the
city of Alghero (Sardinia, Italy).

Nowadays, Barcelona is an open,
multicultural city, full of activities and
events to suit all tastes. Its captivating history, culture and architecture
have made it one of the preferred
destinations for many travellers.

JUSTÍCIA

You will find below a small glossary of basic conversation and typical idiomatic
expressions that you can use when communicating with locals:

Barcelona Metro map

Catalan

English

Hola!

Hi!

INTERNACIONAL

Alternative elona
guide of Barc

TOURIST INFO

PRESENTACIÓ

La Plataforma per la Llengua és l’ONG del
català, una organització no governamental
que treballa per promoure la llengua catalana
com a eina de cohesió social. Treballem
arreu dels territoris de parla catalana des
d’una perspectiva transversal en l’àmbit
socioeconòmic i audiovisual, l’acollida
i l’arrelament lingüístic dels nouvinguts, les
universitats i l’educació i les administracions,
entre altres.

Actualment l’entitat compta amb grups de
treball en diverses poblacions i té delegacions
territorials al País Valencià, al Barcelonès,
al Maresme, al Baix Llobregat, al Vallès
Occidental i a l’Alguer. En total engloba més de
18.000 persones col·laboradores i nombroses
entitats que treballen per defensar i promoure
la llengua.

Premis Martí Gasull i Roig

PREMIS MARTÍ
GASULL I ROIG

El passat 4 de febrer del 2018 es va celebrar la V edició
dels Premis Martí Gasull i Roig al Teatre Poliorama
de Barcelona, acte que va comptar amb més de 400
assistents. El Premi Martí Gasull i Roig va ser atorgat a
Catalunya Ràdio com a reconeixement a la seva tasca
de defensa i promoció de la llengua catalana. Els altres
dos finalistes van ser Cinemes Texas i Escola La Masia. El
II Premi Especial del Jurat Martí Gasull i Roig va ser per a
Josep Ruaix i Vinyet per haver contribuït a l’ensenyament
del català durant el franquisme.

DRETS LINGÜÍSTICS,
RECONEIXEMENT LEGAL
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Treballar per la normalització dels usos
de la llengua catalana i contribuir que
el català esdevingui llengua oficial
d’estat i obtingui així la mateixa
consideració que la resta de les llengües
europees de dimensions similars.

Informe i campanya «Prou de Catalanofòbia.
No en passis ni una més» contra les
discriminacions lingüístiques.
Difusió de la campanya de conscienciació
«Amb tot el dret del món» al País Valencià.
Actuacions que han aconseguit la
normalització lingüística en els senyals
de carreteres i usos dels ajuntaments
valencians en webs i xarxes socials.
Campanya «Volem la Sanitat en Català»
per aconseguir la capacitació lingüística del
personal sanitari de l’Administració de les
Illes Balears.

Assessorament de diputats algueresos
per garantir els drets lingüístics dels
catalanoparlants de l’Alguer en la nova llei
de llengües de Sardenya.
Assessorament i formació a demanda
i d’ofici dels representants públics per
defensar els drets lingüístics dels parlants
de català.

DOMINI LINGÜÍSTIC
Treballar per reduir l’impacte negatiu
que suposa per a la llengua la divisió
política i administrativa del domini
lingüístic. Continuar estenent l’acció
de la Plataforma per la Llengua arreu
dels territoris de parla catalana.

Projecte-disc Mans manetes com a
homenatge a la cultura algueresa.

Campanya educació CatNord.

Recuperació dels vols Barcelona - l’Alguer.

«Amb tot el dret del món» (País Valencià),
una eina útil per conscienciar la ciutadania
en matèria de drets lingüístics.

Obertura d’una delegació a les Illes Balears.
Guia Salam al català (versió de les Illes
Balears).
Guia CatNord per ajudar a incentivar
l’ús social de la llengua catalana
en els establiments públics i privats
de la Catalunya del Nord.

Campanya «Fes un gol pel valencià»

Actuacions en el marc de la campanya
«El català sense fronteres» per exigir
la reciprocitat total dels mitjans en
català als territoris de domini lingüístic
catalanoparlant.

EMPRESA
I CONSUM
Aconseguir la plena normalització
del català en el món socioeconòmic,
incidint especialment en les relacions
de consum, com ara la imatge externa
i els serveis que ofereixen les empreses
als usuaris i consumidors.

Estudi L’etiquetatge de productes de marca pròpia
sobre la presència del català a les principals
cadenes de supermercats a Catalunya.
Campanya per la incorporació del català
als webs de les principals empreses
automobilístiques i als navegadors, consoles
i manuals d’instrucció dels vehicles.
Formulació d’un plec de clàusules
lingüístiques de Responsabilitat Social
Empresarial (RSE) que posem a disposició
de totes les entitats del Tercer Sector.

Seguiment dels compromisos d’incorporació
del català d’empreses grans i mitjanes.
San Miguel i ODEC incorporen la llengua
catalana al web.
Seguiment, anàlisi i publicació de les
novetats legislatives lingüístiques que
afecten les empreses.
Aquest 2018 hem atès 570 queixes,
un 32,25 % més que l’any 2017, i 93
consultes.

ARRELAMENT
I COHESIÓ SOCIAL
Fer de la llengua catalana l’eix
vertebrador i el punt de trobada de la
diversitat social, ètnica i cultural de la
nostra societat, que permeti contribuir
a l’arrelament i a la cohesió social.

Creació i promoció de «El català, llengua
comuna», campanya de sensibilització
lingüística per promoure l’ús del català i
posar-lo en valor com a llengua comuna
i de cohesió social de tots els catalans.
Organització del concert «Fes-te Meridiana»
amb les actuacions de Mishima, Joan
Garriga (La Troba Kung Fú), La iaia, Mazoni,
Koers i Ruc’n’Roll.
Implementació i dinamització dels plans
d’actuació lingüística integral «A Ciutat
Meridiana, també en català!» i «A Sabadell,
també en català». Actuant en els àmbits
cultural, comercial, sanitari, educatiu
i religiós, s’han dut a terme grups de
conversa, tallers a escoles, contacontes,

sortides i altres activitats amb l’objectiu
de transformar els hàbits lingüístics de la
població i donar visibilitat al català com a
eina de cohesió social.
Creació i dinamització de noves parelles
lingüístiques i grups de conversa.
Creació i promoció de l’app Apparella’t, que
neix com una nova via per promocionar
i fer més fàcil la creació de parelles
lingüístiques, i que compta amb el suport
del Govern de les Illes Balears, la Generalitat
de Catalunya i la Generalitat Valenciana.
Nou vocabulari específic en el sector
de les telecomunicacions (català/urdú/
bengalí/panjabi) i nova guia adreçada a les
comunitats religioses.

CULTURA,
LLEURE I JOVENTUT
Normalitzar el català en els sectors
cultural, juvenil, del joc, la joguina
i el lleure. Potenciar l’ús social del
català en aquests àmbits mitjançant
noves idees i dinàmiques.

Campanya «Les xifres canten» per
aconseguir un canvi a favor del català
en les subvencions per a la música.
Tallers musicals de rap i de glosa per a
joves d’instituts i associacions de lleure.
Accions per augmentar les projeccions
en català al Festival D’A.
15a Festa i 7a Fira pel Joc i el Lleure
en català.

Primer cicle de cinema en català a l’Alguer.
Noves llistes de música en català a Spotify.
Tallers de sensibilització i gestió lingüística
per a treballadors d’empreses d’oci nocturn.
Campanya Mems en català.

EDUCACIÓ I MÓN
UNIVERSITARI
Treballar des de la societat civil i en
col·laboració amb l’Administració per
a una diagnosi adequada de la situació
lingüística i ajudar a dissenyar les
actuacions que garanteixin la presència
del català en tots els àmbits educatius
i de recerca.

Organització de la IV Edició del Concurs
Tísner de Creació de Jocs de Català, amb
l’objectiu que alumnes, mestres i escoles
descobreixin la faceta lúdica i creativa de la
llengua catalana creant el seu propi joc.
Implicació activa en la coordinadora
d’entitats Somescola.cat, que denuncia
els atacs “infundats” contra docents per la
via penal, com és el cas dels 9 mestres de
l’Institut IES Palau de Sant Andreu de la
Barca denunciats per un presumpte delicte
d’odi.

Creació i presentació del projecte
«Eduglosa», en conveni amb la Fundació
Carulla i l’Associació Cor de Carxofa, per
fomentar el cant improvisat de les terres
catalanes i l’ús del català entre els joves,
i oferint tallers de glosa i rumba gratuïts als
centres educatius de l’eix Besòs.
Difusió del tríptic Benvinguts als estudiants
Erasmus de les universitats catalanes amb
algunes dades bàsiques sobre el català per
fomentar-ne l’aprenentatge i ús i demostrar
que el català no és una llengua minoritària
dins la UE.
Implementació de la campanya «Tens els
teus drets» a les universitats a favor dels
drets lingüístics dels estudiants de les
universitats catalanes.

JUSTÍCIA
Treballar per incrementar l’ús
del català en l’àmbit judicial
i donar resposta a les situacions
de conflicte i discriminació
lingüística i d’indefensió jurídica.

Estudi sobre els usos lingüístics a les oficines
notarials de Catalunya, que s’ha enviat a
totes les notaries catalanes, i peticions als
principals agents que poden millorar l’ús
del català en aquest sector.
Recull d’eines per facilitar el treball en català
als professionals de l’àmbit jurídic, que serà
publicat a les aules digitals dels cursos de
formació de l’ICAB i al nostre web.
Estudi dels usos lingüístics a les classes
de les facultats de Dret.

Aconseguim, mitjançant el nostre servei
d’atenció i assessorament a professionals
de l’àmbit jurídic, que 5 advocats que havien
rebut requeriments il·legals de traducció
puguin presentar els seus escrits en català
sense problemes.
Participem en una consulta de l’Agència
Europea per als Drets Fonamentals, on
denunciem les discriminacions lingüístiques
estructurals a la justícia i la violació de drets
civils i polítics fonamentals a Catalunya.

Alternative celona
guide of Bar

INTERNACIONAL
Treballar per fer créixer la
presència de la llengua catalana
a les institucions europees i posar
de manifest la falta de normalitat
lingüística que pateixen les llengües
minoritzades de la Unió Europea.

Coordinació i presentació de l’informe
triennal de les entitats civils sobre els
incompliments de la Carta Europea de les
Llengües Regionals o Minoritàries per part
de l’Estat espanyol al comitè d’experts del
Consell d’Europa.

Participació en la iniciativa legislativa
europea Minority Safepack, que aconsegueix
recollir el milió de signatures per ser
tramitada. En acabar la col·laboració ens
fem membres de la xarxa FUEN, impulsora
de la iniciativa.

Aconseguim que el President del Parlament
Europeu, Antonio Tajani, es comprometi a
permetre l’ús del català a l’eurocambra si
l’Estat espanyol l’hi demana i presentem
iniciatives perquè el Govern espanyol ho
sol·liciti.

Presentem la guia turística BCN Off Track
amb informació completa per visitar la
ciutat a l’estil de les guies existents, però
en aquest cas oferint una perspectiva
lingüística única.
Repartim la guia The Catalan Language &
The Internet als 3.000 assistents al Congrés
d’ICANN, el regulador mundial d’internet,
celebrat a Barcelona al novembre.

Aquest 2018 hem atès 570 queixes, un 32,25 % més que l’any 2017, i 93 consultes.

CONSULTES
I ASSESSORAMENT
CIUTADÀ

Servei de queixes

Informe anual de queixes

Aquest servei atén consultes i queixes lingüístiques
de ciutadans, consumidors, administracions i mitjans.
Si et discriminen per motius lingüistics, escriu-nos una queixa.

La Plataforma per la Llengua elabora cada any un estudi per
sectors de les consultes i queixes rebudes i les actuacions
realitzades. L’objectiu d’aquest informe és conscienciar els
agents socials perquè les situacions de discriminació per raó
de llengua siguin cada vegada menys habituals.

SERVEIS

Realització d’estudis

Eines i recursos

Elaboració d’estudis sobre l’ús i la
presència del català. La nostra organització
s’ha especialitzat en la realització d’estudis
per tal d’analitzar diferents situacions
i àmbits i poder fer les propostes d’actuació
més adients.

- Exposicions de sensibilització lingüística a disposició d’entitats i institucions. Es poden veure a
www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/exposicions/

Formació lingüística
Oferim formació en temes d’actituds
lingüístiques, usos i marc legal de la
llengua, mitjançant sessions i tallers
específicament adaptats a cada necessitat.

- Conferències i xerrades. La nostra experiència i bagatge en temes de llengua avalen el discurs i la pedagogia
de les xerrades que oferim.
- Enllaços web d’interès
Llista d’enllaços als webs d’entitats i empreses vinculades amb la llengua catalana, així com a serveis i recursos
públics i privats relacionats amb la llengua.
- Recursos jurídics en llengua catalana. Oferim un recull d’eines per a poder treballar en la nostra llengua
i superar els obstacles de la falta de plantilles i documents en català i el baix domini del llenguatge jurídic català
i del seu vocabulari. A la secció «recursos jurídics en llengua catalana» s’hi poden trobar diccionaris terminològics
i correctors lingüístics, plantilles i formularis, legislació en català i també manuals i guies temàtiques per a poder
treballar en català.
- Etiqueta’t en català. Aquest portal ofereix informació als ciutadans, les empreses i l’Administració sobre la situació
del català en l’etiquetatge. També conté un cercador de productes etiquetats en català perquè els consumidors
disposin de més informació a l’hora de fer la compra.
- Correccions i traduccions. Tenim un equip de filòlegs, correctors i traductors preparats per realitzar diversos tipus
de serveis lingüístics, enfocats especialment a empreses i entitats interessades a millorar la qualitat de la llengua
catalana en el marc de la seva activitat. Oferim revisió i correcció de textos i traducció del castellà al català. Més detalls
a www.plataforma-llengua.cat/serveis/correccions o bé escrivint a l’adreça de correu serveis@plataforma-llengua.cat

L’ENTITAT
EN DADES

socis

voluntaris

18.112 275
222 mil
1.545
Total d’aparicions en mitjans

89.111

seguidors a Facebook

visites als webs de la Plataforma per la Llengua

48.000

seguidors a Twitter

14.900

seguidors a Instagram

TERRITORI
Vallès Occidental
Més informació >>

L’ONG del català compta amb
6 delegacions territorials que
dinamitzen els centenars
de voluntaris i proposen
activitats de manera
autònoma, com ara jocs de
llengua, xerrades, col·loquis,
exposicions, sessions de
cinema a la fresca, tertúlies
literàries, tallers d’escriptura
i altres activitats de
sensibilització lingüística.
Aquestes delegacions també
participen en les campanyes
i accions generals de l’entitat.

Maresme

Més informació >>

Baix LlobregatEsparreguera
Més informació >>

País Valencià
Més informació >>

Illes Balears
Més informació >>

L’Alguer
Més informació >>

Publicitat i socis
387.207,72 €

ESTAT DE
COMPTES 2018

Despeses
de personal
517.975,7 €

Activitats
1.289.232,86 €

Despeses
generals
213.346,25 €

Despeses:

2.466.871,89 €

Edició de
documentació
55.961,18 €

Ingressos:

2.576.705,31 €
Quotes socis
1.266.350,42 €

Subvencions
públiques
i privades
842194,82 €

Serveis
i donatius
138.160,07 €

Ingressos
Exercici Anterior
330.000 €

PRESSUPOST 2018

Publicitat
i socis
335.000 €

Despeses
de personal
482.703,90 €

Despeses
generals
219.000 €
Activitats
1.103.421,096 €

Despeses:

2.180.125 €

Edició de
documentació
50.000 €

Ingressos:

2.180.125 €

Serveis
i donatius
27.000 €

Quotes socis
1.080.000 €

Subvencions
públiques
i privades
753.125 €

Ingressos
Exercici
Anterior
330.000 €

Plataforma per la Llengua
Carrer Sant Honorat, 7, Principal 1a
08002 Barcelona
Tel.: 93 321 18 03
info@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat

