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La Plataforma per la Llengua és una ONG nascuda el 1993 que engloba diverses 
associacions i persones amb un objectiu comú: garantir la presència de ple dret 
de la nostra llengua en tots els àmbits i a tot el territori de llengua catalana. 
Pensem que el català ha de ser la llengua comuna dels catalans, el vehicle 
transmissor de comunicació, sigui quina sigui la seva primera llengua. Un consell 
consultiu d’experts avala la nostra feina i assessora l’organització sobre els 
diferents programes de treball.

La Plataforma per la Llengua treballa, en línies generals, seguint tres vies 
principals: denunciant i responent a les agressions a les quals és sotmesa la 
nostra llengua; normalitzant camps concrets, a base de campanyes que incideixen 
directament en àmbits molt delimitats; i pressionant i exigint una nova legislació 
en matèria lingüística.

Treballem des d’una vessant pràctica i moderna, i ens podem vanagloriar 
d’aconseguir objectius. D’aquí la importància de la nostra memòria anual, que és 
alhora un resum de la feina feta i una radiografi a de com evoluciona la situació 
de la llengua catalana en els diferents àmbits de la nostra realitat quotidiana. Us 
presentem tot seguit un resum d’aquesta tasca realitzada mes a mes.

Plataforma per la Llengua. 
Volem viure plenament en català.
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Què hem aconseguit?

Etiquetatge totalment o parcialment en català 
de la major part de les marques de vins i caves: 
Codorníu, Freixenet, Torres, Parxet, Joan Sardà, 
Montferrant, Castillo de Perelada, J. García Carrión, 
Bodegues Roqueta, Jaume Serra i Juvé i Camps.

Puixança espectacular en l’etiquetatge en català 
de vins i caves: l’increment de l’etiquetatge dels 
30 vins i caves més venuts ha passat del 3% 
(2001), al 37% (2003) fi ns arribar al 73% (2005). 
I les dades sobre tots els vins i caves catalans 
de denominació d’origen mostren el següent 
increment de l’etiquetatge en català: vins, del 
25% (2003) al 65% (2005); caves, del 25% (2003) 
al 50% (2005). Amb dades del 2006, 27 dels 30 
primers vins ja són en català.

Vichy Catalán etiqueta en català els productes 
de les marques Font de Regàs i Font d’Or, però 
també l’aigua en gas Vichy Catalán.

Alcampo: vins i caves de denominació d’origen 
etiquetats en català.

Sorli Discau: augment del català en l’elaboració de 
nous productes.

Coca-cola: tota la publicitat al Principat en català 
d’ençà de la primera campanya el 1993, amb 
algun retrocés durant aquests anys.

Damm: etiquetatge en català de la llauna de 
cervesa Xibeca, de les ampolles de litre de la 
Xibeca i de l’Estrella 33 cl. en ampolla de vidre, 
a més d’incloure frases en català en altres 
productes.

IKEA: posada en marxa d’un pla de normalització 
lingüística que inclou pàgina web, servei al client, 

fulletons, retolació interior i exterior i edició i 
distribució de catàlegs en català.

Etiquetatge en català de Llet El Castillo i 
compromís de Leche Pascual d’estudiar-ho.

Gelats Frigo i Nestlé: millores, parcials i per zones, 
en els plafons de preus i en els barracons de les 
platges. Nestlé fa la pàgina web també en català.

Conscienciació de la necessitat d’una legislació 
favorable a l’etiquetatge en català gràcies a 
l’exposició “La llengua en l’etiquetatge de les 
grans marques”, que ha recorregut 40 municipis 
de les terres de parla catalana.

Normalització total o parcial de diverses empreses 
o ONG (en la retolació, publicitat, catàlegs i/o 
pàgines web): Don Piso, Habitat, Becovén, Glòries 
Diagonal, Tavernes Lizarrán, Punto Blanco, Ikea, 
Intermón, Mercadona, d’Easyjet, Rénault, RACC, 
Nestlé, San Miguel, El Corte Inglés...

Importants millores en la catalanització 
d’empreses que operen al País Valencià: ONO, 
El Corte Inglés, Hipercor, Mercadona, Caprabo i 
Caixa Penedès.

Introducció del català a les empreses de telefonia 
fi xa i telefonia mòbil (retolació, publicitat, 
contingut dels productes, etc.): Telefónica 
- Movistar, Vodafone, Amena i Nokia. Altres s’ho 
estan plantejant.

Compromís de Caixa de Navarra d’oferir totes les 
comunicacions per defecte en català, compromís 
de Dechatlon d’un pla de normalització i 
etiquetatge en català d’alguns productes de 
marca blanca (vins, caves i arrossos) d’El Corte 



05

Passem comptes

Inglés i edició de tots els catàlegs (i també 
a Hipercor, Opencor i Supercor) en català (a 
excepció de les agències de viatges).

Millora en la catalanització de topònims catalans 
com València, Perpinyà, Alacant, La Tor de 
Querol, etc. que es trobaven castellanitzats o 
francesitzats en carreteres i plafons de RENFE i 
aeroports i que incomplien la normativa vigent. 
Tan sols el Ministeri de Foment i AENA es neguen 
a corregir els topònims catalans a les carreteres i 
a l’aeroport del Prat.

Introducció del català als diaris gratuïts com 20 
minuts i Metro directe, amb resultats desiguals.

Elaboració i presentació pública dels estudis sobre 
grans superfícies, amb conseqüències com el 
conveni de normalització lingüística de Carrefour 
amb la Generalitat de Catalunya i la introducció 
del català a les pàgines web de Mercadona i 
Hipercor.

Disney i Warner: marxa enrere en llurs negatives 
de doblar les grans estrenes infantils al català.

Gràcies a la campanya del “Harry Potter” hem 
contribuït al doblatge al català de les estrenes de 
les grans sagues comercials, com Harry Potter, 
El senyor dels anells i La guerra de les galàxies, 
entre d’altres fi lms.

Sensibilització social per la necessitat de quotes 
de doblatge i subtitulat en català al cinema.

Port Aventura introdueix novament la llengua 
catalana en el seu lloc web després d’haver-la 
retirat.

Fornir de material consistent als catalans 
preocupats per la integració dels nouvinguts amb 
la publicació del llibre El català i la immigració.

Ser el referent en mobilització lingüística en 
diferents vessants de la ciutadania.

Oferiment de models de documents notarials en 
català a través de la pàgina web.

Donar resposta pública i amb regularitat als atacs 
al català durant el debat de la llei 1/98, i en altres 
ocasions.

Hem vetllat per aixecar el sostre de competències 
lingüístiques en el debat i redactat de l’Estatut de 
Catalunya del 2006.

Compromís de la Generalitat de Catalunya, de la 
Mesa del Parlament, de 9 consells comarcals, 200 
ajuntaments, 5 partits polítics amb representació 
parlamentària, 3 universitats, el Futbol Club 
Barcelona i altres 25 entitats per a consumir 
productes etiquetats en català. Gràcies a això, 
s’han incrementat notablement les vendes 
d’aigües etiquetades en català.

Defensa del català en l’àmbit internacional davant 
del Comitè sobre l’Eliminació de la Discriminació 
Racial (CERD) de les Nacions Unides.

Impulsar el naixement de l’entitat Consum 
Català, que defensa els drets lingüístics dels 
consumidors.

Repartiment de desenes de milers d’adhesius 
a favor de la normalització lingüística per tot el 
territori.
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1. Món empresarial
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L’objectiu d’aquesta campanya és incrementar la presència de 
la llengua catalana en el món empresarial en els àmbits de la 
retolació, publicitat, prospectes i catàlegs, etiquetatge, webs i 
comunicació interna.

La campanya Empreses té diversos graus d’actuació: queixes 
adreçades a empreses que discriminen el català; contacte directe 
amb les empreses per tal que rectifi quin o millorin les actituds 
lingüístiques, campanyes públiques centrades en empreses 
concretes, i elaboració d’estudis amb incidència en els mitjans de 
comunicació.

Actualment ja podem dir que hem obtingut uns quants èxits: tant 
en el món immobiliari, cadenes de botigues de mobles, decoració, 
paraments per la llar, perruqueries, restaurants, en grans 
superfícies i centres comercials, en les cadenes de supermercats 
i hipermercats o en alguns productes, alguns d’ells de primeres 
marques dins el món de vins i caves o cerveses. És així que hi 
ha hagut una clara millora tant en els serveis d’atenció al client 
com en documents d’ofertes de serveis, publicitat, etiquetatge, 
catàlegs, retolació, imatge externa en general i altres serveis 
adreçats al consumidor.

Com a resultes de diverses campanyes 
realitzades, diverses marques de vins i caves han 
experimentat sensibles millores en l’etiquetatge 
i comencen a acomplir la llei i a introduir el 
català progressivament. És el cas dels vins 
d’Alella, Castillo Perelada, Codorniu, Pinord 
Reynal, Raimat Casal Rosado, Juvé i Camps, 
Viña Esmeralda de Torres, etiquetats en català 
com a conseqüència de diverses campanyes. 

A més, els Supermercats Suma eliminen de la 
seva marca els vins de denominació d’origen 
que incompleixen la legislació. D’una situació el 
2001 on l’etiquetatge en català era un fet molt 
escadusser en els productes de gran consum, ara 
al voltant del 80% o més d’aquests productes ja 
són en català. Al 2001, dels 30 vins més venuts 
el 2001 només 1 etiquetava en català. El 2006 ja 
en són 26.

 Millora sensible del sector dels vins i els caves
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L’estudi sobre l’etiquetatge de les aigües es pot trobar a: 
www.plataforma-llengua.cat/doc/aigues_envasades.pdf 
 
L’estudi sobre l’ús de la llengua en les empreses de begudes es por trobar a:
www.plataforma-llengua.cat/doc/begudesietiquetatgeencatala.pdf

També podeu trobar dades de l’exemple específi c de la Coca-Cola a:
www.plataforma-llengua.cat/nova/estudis/empreses/estudicocacola2006.pdf

En el marc de la seva campanya d’Empreses, 
la Plataforma per la Llengua ha realitzat dos 
estudis sobre la llengua en l’etiquetatge de 
diversos sectors:

D’una banda, al mes de maig es va realitzar 
la presentació pública de l’estudi “La Llengua 
en l’etiquetatge de les aigües envasades de 
gran consum. Anàlisi dels usos lingüístics 
en l’etiquetatge de les aigües envasades 
presents a les grans superfícies de venda 
de Catalunya”, que analitza la utilització 
de les llengües per part de les empreses 
més signifi catives del sector de les aigües 
envasades. 

Segons l’estudi, l’ús del català en l’etiquetatge 
de les aigües envasades ha experimentat 
un creixement notable en els darrers anys, 
especialment pel que fa a les aigües captades 
en brolladors i fonts de Catalunya. Segons 
aquest treball, el català es troba en un 55% 
de les aigües captades al Principat i en un 
20% si tenim en compte la totalitat d’aigües 
observades que estan distribuïdes a Catalunya, 
captades dins o fora del Principat. A més, 
de les sis principals empreses que extreuen 

l’aigua al Principat, actualment només n’hi 
ha dues, Nestlé i Danone, que no tenen cap 
producte etiquetat en català. 

L’altre estudi que ha elaborat la Plataforma 
per la Llengua durant aquest període analitza 
l’ús de la llengua en les principals empreses 
de begudes amb seu a Catalunya. El treball 
explica en les seves conclusions que més 
de la meitat de les principals empreses de 
begudes amb seu a Catalunya ja etiqueten en 
català. Tot i que l’etiquetatge en català es troba 
molt lluny d’una situació normal, la Plataforma 
per la Llengua ha constatat un creixement 
notable de les grans empreses que van afegint 
la nostra llengua en l’etiquetatge dels seus 
productes, i en concret en el sector esmentat. 
De les 8 principals empreses de begudes 
amb seu a Catalunya (les que facturen més 
de 100 milions d’euros l’any), 5, és a dir un 
62% d’aquestes, ja estan etiquetant en català. 
Només COBEGA, S.A., BACARDI ESPAÑA, 
S.A. i el GRUPO FONT VELLA S.A. no tenen ni 
un sol producte etiquetat en català. Però arran 
de la campanya, també han promès introduir 
el català en el seus productes San Miguel i 
Coca-Cola.

 Estudis sobre la llengua en l’etiquetatge d’aigües 
envasades i de begudes de gran consum

Memòria 2006
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Com a resultes de diverses campanyes, 
comença a normalitzar-se el sector de les 
cerveses. Comença a aparèixer la cervesa 
Estrella etiquetada en català, tot i que de 
moment, apareix en una versió limitada 
que es distribueix pels bars. Pel que fa als 
supermercats, el cartró del paquet d’Estrella surt 

amb la informació en 5 llengües, entre elles el 
català. La mateixa San Miguel comunica a la 
Plataforma per la Llengua que aviat la resta del 
web serà en català, i que també s’estudiarà 
com introduir el català, el basc i el gallec en 
l’etiquetatge.

D’altra banda, també el web de San Miguel, 
www.mahou-sanmiguel.es, ja és en català.

Món empresarial

 Noves cerveses etiquetades en català

Tot i que encara resta molt per fer, continua la 
introducció lenta del català a les empreses de 
telefonia fi xa i mòbil (retolació, publicitat, serveis, 
contingut dels productes, etc). En són exemples 
Telefònica-Movistar, Vodafone, Amena i Nokia. 
Durant aquest any, la Plataforma per la Llengua 
ha treballat de manera especial per la introducció 
de la llengua catalana als telèfons Nokia. Ha 
potenciat les demandes dels consumidors i ha 
enviat cartes a diferents directius internacionals 
de la companyia. A resultes de tot plegat, a 
l’octubre, la Plataforma per la Llengua rep una 
carta del senyor Martin Sandelin, vicepresident 
de Nokia, que avança que a fi nals de 2006 
apareixerà el primer model de telèfon Nokia 
amb l’opció en català, promesa que compleix, 
i al llarg de 2007 apareixerien més models que 
introduirien la nostra llengua, així com que el 
2008 tindrà tots els models en català.

 Telefonia en català
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La Plataforma per la Llengua ha posat en marxa 
diverses campanyes per tal d’incentivar l’ús del 
català en el sector empresarial, com la que s’ha 
anomenat “Marca un gol per la Llengua”. Al mes 
de maig, coincidint amb la proximitat de la fi nal 
de la Champions League de futbol, i amb els 
èxits del futbol i de l’esport català, la Plataforma 
per la Llengua posa en marxa aquesta acció, 
que té l’objectiu de reivindicar que els dos grans 
diaris esportius que s’editen en castellà, Sport 
i El Mundo Deportivo, facin a partir d’ara també 

una versió en llengua catalana. El mecanisme 
consisteix en l’enviament de correus electrònics 
a través del web de la Plataforma per la Llengua 
per tal d’expressar aquestes demandes al diari. 
En dos mesos es fan 7000 queixes, i la 
Plataforma per la Llengua es posa en contacte 
via carta amb els diaris afectats. 

Memòria 2006

 Campanya “Marca un gol per la llengua”

Durant aquest any, concretament al mes de març, 
també es van presentar públicament els resultats 
de la campanya “A Taula en català”, organitzada 
conjuntament amb l’Associació en Defensa de 
l’Etiquetatge en Català. La presentació es va 
realitzar al Col·legi de Periodistes de Catalunya 
conjuntament amb representants d’algunes de 
les entitats adherides a la campanya, com els 
alcaldes de Cornellà de Llobregat, Montagut i Oix 
i Teià, el regidor de l’Ajuntament de Tarragona, 
el regidor de Cultura de Vic i el rector de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu 
principal de la campanya és incrementar la 
demanda dels productes etiquetats en català per 
tal d’aconseguir la normalització de la llengua 
catalana en aquest àmbit. La campanya promou 
que grans entitats i institucions del país es 
comprometin a consumir productes etiquetats en 

català, començant per uns productes en concret 
amb una àmplia oferta en el mercat (aigües, 
vins, caves, cerveses, begudes refrescants). De 
moment, més de 200 ajuntaments i més d’una 
cinquantena d’entitats públiques i privades s’han 
compromès a consumir productes en català.

 Campanya “A taula, en català”

La campanya encara està en marxa a través del lloc web 
www.plataforma-llengua.cat/mailsport/index.php

Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/campanyes
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Durant el 2006 hi ha hagut 
una millora substancial del 
català en l’etiquetatge de 
marques blanques. Les 
campanyes de la Plataforma 
per la Llengua amb els 
gran supermercats han 
incidit perquè empreses 
com Caprabo o Sorli-discau 
milloressin l’etiquetatge en 
català de llurs productes i 
que Alcampo i especialment 
El Corte Inglés comencessin 
a etiquetar en català alguns 
productes. 

A resultes d’una campanya, 
Nestlé treu una versió 
en català del seu butlletí 
electrònic. Durant aquest 
any, Nestlé incorpora el 
català en els preus dels 
gelats de la marca a resultes 
d’una altra important 
campanya desenvolupada. 

Gràcies a la campanya 
engegada per la Plataforma 
per la Llengua s’aconsegueix 
que el segon número de la 
revista científi ca Eureka faci 
un increment molt important 
de l’ús del català respecte al 
primer número. En concret, 
hi ha 30 pàgines en català, 
tot i que continuen havent-hi 
22 planes més escrites en 
castellà. 
 
Campanya a la revista 
Barcelona Connect, revista 
en llengua anglesa dirigida 
als establiments d’oci i 
turisme, per un article 
ofensiu contra Catalunya i 
les institucions catalanes. 
S’aconsegueix la rectifi cació 
pública de la revista.

L’exposició itinerant 
“La llengua en l’etiquetatge 
de les grans marques” 
continua el seu recorregut 
per les poblacions d’arreu 
dels Països Catalans. Durant 
aquest any ha visitat, entre 
d’altres, localitats com La 
Seu d’Urgell, Reus, Cassà 
de la Selva, Castellbisbal, 
Sueca, Arenys, Navàs, 
Sallent, Santa Eulàlia de 
Ronçana i Barcelona, en 
el marc de la Festa per la 
Joguina en Català. 

Món empresarial

 Altres

Podeu veure l’exposició a:
www.plataforma-llengua.cat/exposicio
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Presentació pública del llibre 
“El català a les empreses”, 
un estudi sobre la presència 
del català en el món 
socioeconòmic. En el treball 
hi ha participat Bernat Gasull, 
membre de la Comissió 
empreses de la Plataforma 
per la Llengua. 

Com a resultes de diverses 
campanyes realitzades, els 
fulletons dels supermercats 
DIA passen a editar-se amb 
el títol en català i el nom del 
producte en versió bilingüe. 

S’obté la primera versió 
d’un estudi sobre la 
llengua catalana als grans 
magatzems d’Andorra i als 
catàlegs de joguines i regals 
i sobre l’ús de la llengua 
catalana en la restauració, 
portat a terme per la 
Plataforma per la Llengua 
Pirineus. 

La Plataforma per la 
Llengua del País Valencià 
i Acció Cultural del País 
Valencià protagonitzen una 
acció a l’establiment de El 
Corte Inglés de Castelló, 
que discrimina clarament 
la nostra llengua. Es 
concentren 100 persones 
al voltant d’una pancarta i 
de la llufa de l’organització, 
un ninot infl able de 4 
metres d’alt amb el qual 
simbòlicament, es censura 
una empresa o entitat que 
no respecta la llengua. 
Com a resultes d’aquestes 
accions, uns mesos més 
tard El Corte Inglés de 
Castelló edita en català 
més de la meitat de les 
banderoles anunciadores de 
les rebaixes.

Inici també dels treballs 
previs per a l’elaboració d’un 
estudi sobre el tractament 
de la llengua per part de les 
caixes d’estalvi i bancs al 
País Valencià, promogut per 
la Plataforma País Valencià.

Arran de les actuacions 
realitzades, es registren 
millores en el llistat de 
preus, menús i cartes de 
bars, restaurants i casetes 
de gelats. Pel que fa als 
gelats, tant Frigo com 
especialment Nestlé estan 
normalitzant les casetes de 
gelats i els plafons de preus 
arran de les campanyes 
dutes a terme. Aquest any, 
Frigo retola i escriu per 
primer cop en català les 
paradetes de gelats que 
s’instal·len a les platges i a 
les diferents ciutats. 

Memòria 2006
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Reunió amb Ikea, que 
mostra el nou catàleg en 
català que ha tret i anuncia 
un pla de normalització 
lingüística de l’empresa.

Es treballa en el manual de 
bones pràctiques per a donar 
arguments comercials a les 
empreses per a l’etiquetatge 
en català. A part d’un 
text per al manual, s’està 
treballant en l’elaboració de 
textos per a un web, per a 
l’exposició, i per a un tríptic.

Moltes empreses també han 
continuat millorant el 2006 
la publicitat i la retolació en 
català, com ara Decathlon, 
IKEA, supermercats 
i hipermercats, àrees 
comercials, El Corte Inglés, 
caixes d’estalvis... 

Elaboració d’un estudi 
sobre l’ús del català per part 
de l’empresa Decathlon 
en els seus establiments 
de Catalunya. En aquest 
informe també s’indica el 
comportament lingüístic de 
l’empresa en altres països, 
i se’n fa la corresponent 
comparativa. Arran de 
l’estudi, es convoca una 
reunió amb l’empresa, que 
es compromet a millorar 
la presència de la llengua 
catalana en els seus 
serveis i comunicacions, 
especialment en els 
catàlegs. Més endavant es 
concretarà aquesta millora.

Arran d’una carta de la 
Plataforma per la Llengua, 
TV3 es compromet a 
potenciar i a prioritzar els 
vins etiquetats en català en 
el programa En clau de Vi.

D’acord amb les campanyes 
efectuades, una part molt 
important dels catàlegs 
i fulletons dels grans 
establiments oberts al públic 
ja són en català. Han reeixit 
les campanyes efectuades a 
IKEA, Decathlon, Alcampo, 
Dia, Schlecker, Carrefour...

Al llarg del 2006 ha continuat 
la millora en la normalització 
d’empreses que operen 
al País Valencià: ONO, 
Mercadona, Caprabo i Caixa 
Penedès...

L’elaboració i presentació 
pública d’estudis sobre 
grans superfícies i d’altres 
empreses comporta 
consegüents convenis de 
col·laboració i normalització 
entre la Generalitat de 
Catalunya i les empreses 
implicades.

Món empresarial
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2. Cultura 
i món audiovisual
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Aquesta àrea de treball té l’objectiu de fomentar i incrementar la 
presència de la llengua catalana en els diferents camps de la cultura 
i la seva divulgació. En aquest sentit, per exemple,la Plataforma 
per la Llengua treballa per augmentar l’ús del català en les noves 
tecnologies, en les indústries audiovisuals, en la difusió de la música 
interpretada en català i en els festivals de música contemporània i 
en tot allò referent a la vinculació entre llengua i art.

La campanya per fomentar la presència de la llengua en el cinema 
és una de les més actives dins d’aquest camp, i en aquest sentit 
s’han realitzat nombroses accions per tal d’aconseguir una igualtat 
real entre català i castellà en les sales d’exhibició cinematogràfi ca.

En art, sens dubte la notícia més important és haver aconseguit 
que un artista del renom d’Antoni Tàpies creés una obra a benefi ci 
de la Plataforma per la Llengua i de la feina que l’organització 
realitza pel català. 

Una de les últimes accions promogudes des de 
la Plataforma per la Llengua en aquest camp ha 
estat l’edició, conjuntament amb la Fundació Trias 
Fargas, d’un clip de vídeo en format Flash per tal 
de poder-lo distribuir massivament per internet. 

Aquest material, que porta el títol de “El català, 
una missió impossible?” i que narra les peripècies 
d’una família de Reus, els Gomis, per aconseguir 
veure cinema en català, obeïa a un estudi previ 
realitzat per a l’ocasió per la Plataforma per la 
Llengua, en què es demostrava que el nombre 
de còpies de les pel·lícules que s’estrenen 
als cinemes en català i castellà al Principat és 
comparativament desproporcionat. En canvi, si 

ens hi fi xem en la rendibilitat, en termes relatius, 
la desproporció no és tan gran. Durant els cinc 
mesos analitzats hi havia una única pel·lícula 
doblada en català, normalment per a públics 
infantils o juvenils. Segons una dada molt gràfi ca 
extreta del mateix clip, de les 252 pel·lícules 
projectades a Barcelona, només 1 sola còpia de 
mitjana és en català. A Reus, per exemple, de les 
23 còpies que es projectaven, no n’hi havia cap, 
mentre que a Tarragona, es podia trobar una sola 
pel·lícula en llengua catalana de 30. 

 El cinema en català: una missió impossible?

Podeu veure’l a: 
www.plataforma-llengua.cat/cinema/elsGomis.html
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La Plataforma per la Llengua compareix davant la 
Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya 
on exposa la crítica situació del català al cinema 
i llança diverses propostes d’actuació per tal 
d’invertir aquesta situació. 
Davant dels diferents grups polítics representats 
al Parlament, els representants de la Plataforma 

per la Llengua realitzen una detallada exposició 
sobre la presència de la llengua catalana en els 
productes cinematogràfi cs. La totalitat dels grups 
polítics agraeixen l’anàlisi i coincideixen en la 
conveniència que cal emprendre mesures per tal 
de corregir la pràctica inexistència del català en el 
cinema. 

Memòria 2006

 Compareixença davant la Comissió 
de Cultura del Parlament

El prestigiós artista Antoni 
Tàpies ha realitzat una obra 
original per a la Plataforma 
per la Llengua. L’obra s’ha 
editat en forma de litografi es 
de 51x41 centímetres amb 
una edició limitada i seriada 
de 60 litografi es i 500 cartells 
litografi ats signats a la planxa. 
L’obra es va presentar a 
la Fundació Tàpies amb la 
intervenció dels escriptors Pere 
Gimferrer i Isabel Clara-Simó, 
membre del Consell Consultiu 
de la Plataforma per la Llengua. 
L’acte es clou amb una actuació 
de cantaires de diverses corals 
dels Lluïsos de Gràcia. 

 Tàpies crea una obra 
per a la Plataforma per 
la Llengua
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Cultura i món audiovisual

La Plataforma per la Llengua 
presenta mocions a diferents 
ajuntaments catalans en què 
els demana que fomentin 
i demanin a les sales 
d’exhibició del seu municipi 
que, en cas d’existir, 
projectin les versions 
subtitulades o doblades al 
català. També s’insta als 
ajuntaments a projectar 
pel·lícules en català en els 
certàmens i passis públics 
que organitzin. L’aproven 
els ajuntaments de Mataró, 
Arenys de Mar, Vilassar de 
Dalt i Vilassar de Mar.

Com a conseqüència d’una 
moció proposada per la 
Plataforma per la Llengua a 
l’Ajuntament de Mataró, els 
cinemes Òscar de Mataró 
es comprometen a projectar 
un mínim d’una pel·lícula en 
català al mes.

Acció de la Plataforma per 
la Llengua País Valencià als 
cinemes ABC de la ciutat de 
València el dia de l’estrena 
de la pel·lícula Tirant lo Blanc 
per demanar la distribució de 
més còpies en català de la 
pel·lícula.

La Plataforma per la Llengua 
Pirineus coorganitza amb el 
Centre de Cultura catalana 
d’Andorra la mostra de 
cinema en català d’Andorra.

Presentació pública del CAS 
(Catalunya Acció Sonora), 
festival que vol convertir-
se en una plataforma de 
promoció de la música en 
català i que va tenir lloc el 
23 d’abril. La Plataforma per 
la Llengua i altres entitats 
com Òmnium Cultural, la 
Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua, Acció Cultural 
del País Valencià, l’Obra 
Cultural Balear i la Federació 
d’Entitats de la Catalunya 
Nord convoquen l’acte, 
mentre que la Fundació 
Cultura n’és l’organitzadora.

Presentació del llibre 
“Èric i l’exèrcit del Fènix”, 
de l’Èric Bertran, a la llibreria 
Proa Espais. Hi intervenen 
l’Èric Bertran, el seu germà, 
l’exdirigent de la Crida a la 
Solidaritat, Jordi Sànchez, i 
el portaveu de la Plataforma 
per la Llengua, Martí Gasull. 

 Altres
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3. Ensenyament 
i món universitari
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Garantir que el català sigui la llengua vehicular en l’educació 
primària i secundària i en l’ensenyament universitari és un dels 
objectius bàsics de la Plataforma per la Llengua. Històricament, 
la Plataforma per la Llengua ha engegat campanyes amb un 
important ressò mediàtic per lluitar en aquesta direcció.

En els últims anys, però, bona part dels esforços s’han encaminat 
cap a l’ensenyament universitari. L’objectiu principal consisteix a 
fer compatible l’intercanvi d’alumnes i professors amb el dret dels 
estudiants a rebre les classes en català, i alhora amb l’existència 
d’una universitat plenament catalana. Per tal d’acomplir aquests 
objectius, el març de 2001 es va crear la Comissió universitats, 
que va començar per posar sobre la taula la qüestió de la mobilitat 
d’estudiants universitaris estrangers als Països Catalans, que 
va desembocar en l’organització de la “Festa means party”, la 
visualització més clara de tot aquest treball. 

També es treballa perquè el català sigui un requisit lingüístic 
respectat a les universitats per poder exercir la docència als Països 
Catalans, i en el cas del País Valencià, perquè en tots els àmbits de 
l’ensenyament siguin respectades les línies i les classes en català.

 “Festa means party”, una setmana per conèixer el país 

 La Plataforma per la Llengua va engegar 
durant el mes d’octubre el programa d’acollida 
lingüística “Festa means party”, l’acte central 
del qual, una festa d’acollida als estudiants 
universitaris d’intercanvi, es va celebrar a 
la Universitat Autònoma de Barcelona el 19 
d’octubre. Hi va haver teatre, amb l’obra “My 
Barcelona”, i hi van actuar grups com Rosa 
Luxemburg, Àtic, Xixarel·los, Deskarats o 

Revolta 21, i durant tot el dia també hi va haver 
exhibicions del folklore català.

D’altra banda, durant la setmana del 23 al 27 
d’octubre i en el marc de la mateixa campanya, 
es va celebrar la Setmana Cultural amb diverses 
visites culturals als mercats de Barcelona, al 
Museu d’Història de Catalunya, a la ciutat de Vic, 
al diari Avui i als estudis de Televisió de Catalunya. 
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El programa pretén la implicació de diferents 
agents en la normalització lingüística de les 
classes a les universitats, i en fer compatible 
l’arribada d’estudiants de fora amb el 
manteniment d’una universitat catalana. En el 
programa participen diferents organitzacions 
d’estudiants, i és organitzat conjuntament per 
les següents institucions: Plataforma per la 
Llengua, Secretaria d’Universitats i Recerca 
del Departament d’Educació i Universitats de 
la Generalitat de Catalunya, Barcelona Centre 
Universitari, i les universitats Universitat 
Autònoma de Barcelona, Universitat de 
Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat 
Ramon Llull, Universitat de Vic, Universitat 
de Girona i Universitat de Lleida. El programa 
té el suport del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, la Secretaria de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya, la 
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Barcelona, i de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès. Compta amb el patrocini de cerveses 
Moritz i del diari Avui.

 La Plataforma per la Llengua critica el Decret 
d’ensenyaments mínims aprovat pel Govern 
de l’Estat espanyol, que veu retrògrad i poc 
democràtic. En un comunicat, la Plataforma per 
la Llengua ha cridat a la desobediència civil als 
ensenyants i sindicats si el decret tira endavant 
i han demanat a la Generalitat de Catalunya que 
presenti un recurs al decret en qüestió. També 
ha suggerit a la Generalitat de Catalunya, la 
Generalitat Valenciana i al Govern Balear que no 
apliquin aquest decret. 

Memòria 2006

Per més informació: 
www.plataforma-llengua.cat/festameansparty

Per més informació: 
www.plataforma-llengua.cat/noticies/noticia.php?n=287
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Ensenyament i món universitari 
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4. Acollida lingüística
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Avui en dia tenim davant nostre una gran oportunitat per a la 
llengua catalana. L’arribada de nova població és una ocasió per 
multiplicar el número de nous catalanoparlants. És en aquest sentit 
que constatem com la llengua catalana continua desenvolupant el 
paper cohesionador que històricament l’ha caracteritzada.

En aquesta línia a la Plataforma per la Llengua treballem perquè 
el català esdevingui la llengua comuna al nostre país. Acollir 
lingüísticament és donar la benvinguda a qui ha escollit Catalunya 
per viure.

Cal fer patent als nouvinguts la necessitat d’aprendre la llengua 
catalana per poder desenvolupar-se còmodament en la societat 
que els ha acollit i mostrar-los la importància i la potència de la 
llengua catalana com a font de noves oportunitats. Paral·lelament, 
també és clau conscienciar als catalanoparlants perquè ajudin els 
nouvinguts en la integració social, cultural i lingüística, emprant 
com a norma habitual la llengua catalana. L’ús de la llengua 
catalana com a eina d’acollida i de no discriminació.

Durant el 2006 s’ha consolidat i ampliat la xarxa d’entitats 
d’immigrats que treballa la llengua catalana com a eina per evitar 
discriminacions. Amb aquesta xarxa s’han dut a terme diferents 
activitats.

 Per Sant Jordi, “Trenquem murs i obrim fronteres”

 Sant Jordi es va convertir enguany en una 
festa molt especial, dedicada a l’acollida als 
nouvinguts. Sota el lema “En català, trencant 
murs i obrint fronteres”, la Plataforma per la 
Llengua va coordinar un ambiciós projecte que 
es va posar en marxa amb la creació d’una 
xarxa formada per una vintena d’associacions 

d’origen immigrat i que va arrencar ja arran de la 
celebració del Sant Jordi 2005. Com a resultat 
d’aquest primer treball, es va preparar un gran 
acte la diada de Sant Jordi de 2006 a la plaça 
Catalunya de Barcelona, que es va elaborar 
conjuntament entre les següents entitats:
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entitats

Memòria 2006

L’activitat pretenia, entre d’altres objectius, oferir 
la llengua catalana com a punt de trobada i com 
a element clau per obrir fronteres i potenciar 
l’acollida lingüística i presentar l’ús social de la 
llengua catalana com la millor mostra d’obertura 
als nouvinguts. La idea és mostrar que la llengua 
catalana, com a llengua d’adopció, és la millor 
eina perquè tothom que ho vulgui deixi de ser 
“immigrant” i esdevingui ciutadà.

L’acte que es va celebrar a la plaça Catalunya va 
incloure les actuacions de diversos grups, com la 
coral infantil dels Amics de la UNESCO, la coral 
infantil de l’Orquestra de Càmera Iberoamericana 
o els grups Kavocheva i ASANAF. També hi va 
actuar el cantant Miguel Poveda, entre d’altres 
actuacions.

Associació d’amics del poble 
marroquí (Itran)
Associació Catalana de 
Residents Senegalesos
Associació Cultural 
Marfi lenya,
Associació de Treballadors 
Pakistanesos
Associación de Mujeres 
Chinas de Catalunya
Asociación de mujeres 
ecuato-guineanas E’Waiso 
Ipola

Asociación Músicos por la 
Paz y la Integración
Asociación de Inmigrantes 
Ecuatorianos en Catalunya 
para la Solidaridad y la 
Cooperación (Llactacarú)
Casal Argentí de Barcelona
Centro Boliviano- Catalán
Centre Cultural Camí de la 
Pau.
Cornellà sense fronteres. 
Membre de Agraw Amazic N 
Katalunya

Comunitat Palestina de 
Catalunya.
FASAMCAT (Federació 
d’associacions americanes de 
Catalunya).
El Mirador dels immigrants
Els Altres Andalusos
Espazo Galego dos Països 
Catalans
Veu Pròpia
Plataforma per la Llengua
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Acollida lingüística

La campanya “En català, trenquem murs i obrim 
fronteres” va tornar a ser present en el marc 
dels actes de la Mercè. En el marc de la festa 
major de Barcelona es va celebrar un acte similar 
al de Sant Jordi, amb la intervenció de Quico 

Pi de la Serra i Munir Hossn, que van presentar 
un fragment del seu espectacle “Plurals!”. En 
l’activitat hi van participar moltes de les entitats 
que ja van prendre part en el Sant Jordi.

 La Plataforma, en els actes de la Mercè

Redacció, preparació, i edició 
al llarg de l’any de la guia 
pràctica Guia de recursos 
sobre acollida lingüística 
per als agents educatius i 
socials. Es tracta d’una guia 
de 50 pàgines on de manera 
pedagògica es donen 
indicacions als educadors 
per a l’acollida lingüística 
dels nouvinguts. En una 
primera fase se n’editaran 
4.000 exemplars. 

Es reedita el tríptic El català 
llengua d’acollida signat per 
21 entitats diferents. Se 
n’editen 20.000 exemplars.

Es reedita el tríptic Acull en 
Català i ensenya’l, incloent 
aquest cop el logotip de 
totes les entitats participants 
de la xarxa, 21. Aquest tríptic 
va dirigit a la població que 
té el català com a primera 
llengua, i té com a lema 
principal “No discriminis!!! 
Parlar en català és la millor 
eina per no fer diferències”.

La Plataforma per la Llengua 
també està col·laborant en la 
construcció d’un moviment 
de persones immigrades 
que treballa pels seus 
drets de ciutadania i que es 
cristal·litza en constitució de 
la Federació de Col·lectius 
d’Immigrants de Catalunya. 

Amb l’objectiu d’introduir 
el discurs propi de la 
Plataforma per la Llengua en 
els mitjans de comunicació 
de la immigració, la 
Plataforma per la Llengua 
escriu 15 articles durant 
l’any en diferents d’aquestes 
publicacions, sobre la 
temàtica el català com a 
font d’integració i de noves 
oportunitats i el català com a 
eina social. 

Coproducció, juntament 
amb Televisió Comtal, 
del programa de parelles 
lingüístiques Comunica’t.

 Altres
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5. Joguines
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Els nostres infants han de poder jugar en català i aquesta és la raó 
de ser de la campanya que ha iniciat la Plataforma per la Llengua 
sota el títol “En català, jugues?”. La Comissió joguines de la 
Plataforma per la Llengua busca solucionar una històrica mancança 
en la normalització de la llengua com és la del sector dels jocs i les 
joguines.

Conscienciar les empreses de la importància de tenir en compte 
la nostra llengua a l’hora de comercialitzar productes orientats 
als infants en el nostre país, demanar a les administracions 
una legislació especial pel que fa a la llengua de jocs, joguines, 
vídeos, videojocs i altres materials dirigits als nens i joves que es 
comercialitzen a Catalunya, convidar tota la població a tenir en 
compte la llengua a l’hora de comprar els regals per als més petits 
o promocionar i donar a conèixer l’oferta existent en català de 
joguines. Aquests són alguns dels objectius de la campanya.

 “En català, jugues?”: Festa per la joguina en català

 L’acte central de la campanya de joguines és 
l’acte “En català, jugues?”, també conegut com 
la Festa per la Joguina en Català. Es tracta d’una 
activitat de conscienciació al carrer que aquest 
any passat es va celebrar el 16 de desembre i 
que va tenir com a escenari el tram central del 
passeig de Sant Joan.

La festa va comptar amb diversos tallers lúdics, 
actuacions musicals i d’animació, l’actuació 
d’una rondallaire i també es va muntar un castell 
infl able en ple passeig de Sant Joan i es van 
repartir i infl ar amb heli més de 1.000 globus.

La principal novetat d’aquest any va ser el 
muntatge de dues exposicions sobre l’ús social 
de la llengua: “Les joguines en català”, una 
mostra sobre llengua i joc en la qual s’explicava 
el dret dels infants de Catalunya de poder 
jugar en català.; i ”La llengua en l’etiquetatge 
de les grans marques”, mostra itinerant 
de la Plataforma per la Llengua que mostra 
un recull d’etiquetes de productes de gran 
consum editades en diferents llengües d’estats 
plurilingües o bé amb un nombre de parlants 
igual o inferior al català i que fa públic quin ús fan 
d’aquestes llengües algunes multinacionals en 
l’etiquetatge dels seus productes comercials.



28

6. Toponímia
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Aquesta campanya va sorgir en detectar incompliments de la 
llei en la retolació dels topònims en les carreteres de la xarxa 
viària catalana. Les accions van encaminades a aconseguir a 
Catalunya la presència de les formes catalanes dels topònims 
corresponents als territoris del País Valencià, Illes Balears, Franja 
de Ponent, Catalunya Nord i l’Alguer a carreteres, ferrocarrils, ports 
i aeroports.

Després d’analitzar la retolació de les carreteres en tot el territori 
sota administració de la Generalitat de Catalunya, la Plataforma per 
la Llengua ha elaborat un informe per denunciar l’incompliment 
de la llei en la retolació dels topònims propis catalans de zones 
com la Catalunya Nord, la Franja de Ponent i el País Valencià en les 
carreteres del Principat de Catalunya.

 Informe sobre l’ús dels topònims 
en les carreteres catalanes

 La Plataforma per la Llengua realitza l’informe 
“La castellanització i la francesització dels 
topònims de la Catalunya Nord, La Franja 
de Ponent i El País Valencià en la retolació i 
senyalització de les carreteres del Principat de 
Catalunya”. Aquest estudi, que va ser presentat 
públicament en roda de premsa i que també 
es va enviar a les diferents administracions 
implicades, mostra quin és el compliment de 
la legislació en referència a aquest camp, el 
dels topònims de la Catalunya Nord, la Franja 
i el País Valencià en les carreteres catalanes. 
L’estudi detecta més de setanta incompliments 
en diferents punts de la xarxa viària. Inclou 
un annex en el qual s’estudia la retolació 

incorrecta d’alguns d’aquests topònims en 
les comunicacions i anuncis per megafonia de 
la xarxa de ferrocarrils espanyols RENFE i de 
l’aeroport del Prat.
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7. Conscienciació lingüística
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Una de les funcions bàsiques de la Plataforma per la Llengua és la 
de sensibilitzar la població del nostre país de la importància de l’ús 
social de la llengua catalana i de difondre el català com a llengua 
de prestigi, llengua d’acollida i llengua de tothom.

Des d’aquesta vessant, la Plataforma per la Llengua ha posat 
en marxa diverses accions per tal d’incidir de manera indirecta 
en els agents socials en favor de l’ús del català (en els sectors 
empresarial, audiovisual, transport, universitats, entitats i també 
entre els responsables de l’acollida de nouvinguts, ensenyament 
no reglat, justícia i administracions de l’estat) i també directament 
als ciutadans a través de missatges positius que denotin la llengua 
com a quelcom fl exible i dúctil.

 “Què faig si...?” : una guia per resoldre 
situacions relacionades amb la llengua.

 La Plataforma per la Llengua ha editat durant 
aquest any la guia Què faig si...? Alguns 
suggeriments que poden ésser útils per afrontar 
situacions quotidianes pel que fa a l’ús del 
català, que pretén suggerir idees i alternatives 
d’actuació davant determinades situacions 
que ens podem trobar en la nostra vida diària 
relacionades amb la llengua catalana. 

És de mala educació continuar una conversa 
en català quan algú se’m dirigeix inicialment en 
castellà? Tinc el dret de dirigir-me en català a un 

policia de l’Estat o a qualsevol altre funcionari? 
Les cartes i els menús d’un restaurant han d’ésser 
en llengua catalana? Em puc queixar perquè 
un producte no està etiquetat en català? Quina 
importància té el català dins el context mundial? 
Què puc fer jo per millorar l’ús de la llengua? 
Sovint en la nostra vida quotidiana ens trobem 
amb situacions relacionades amb l’ús de la llengua 
catalana com les esmentades que sovint se’ns fan 
difícils d’encarar o se’ns plantegen dubtes sobre 
quins són els nostres drets o sobre la importància 
real de la nostra llengua.
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Aquesta guia té l’objectiu, a través d’un disseny 
amè i d’una estructura que vol ser didàctica, 
de suggerir tot un seguit d’idees que hem 
anat arreplegant i que poden ser d’utilitat en 
determinats moments. L’objectiu fi nal d’aquest 
llibret és ajudar per tal que cadascú posi el seu 
gra de sorra en la seva vida diària per assolir la 
plena normalització del català. Alhora, la guia 
ofereix informació útil sobre el català i sobre 
el seu context històric i geogràfi c, i conclou 
també amb tot un seguit d’adreces d’entitats i 
organismes ofi cials a on ens podem adreçar per 
a fer una reclamació o per a demanar informació 
sobre qualsevol dels aspectes tractats.

Memòria 2006
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 S’editen diversos materials d’acollida 
lingüística distribuïts al llarg de tot el territori de 
llengua i cultura catalanes. En concret, s’editen 
dos desplegables de conscienciació, amb els 
títols “El català, llengua d’acollida” i “Acull en 
català i ensenya’l”.

 Es publiquen 3.000 exemplars del desplegable 
Ja etiquetes en català? L’etiquetatge en català, 
una necessitat clau per a l’empresa moderna, en 
dos idiomes, català i anglès. 
Aquest opuscle, dirigit a empresaris, dóna 
arguments comercials i d’imatge per tal que les 
empreses etiquetin en català.

 Material d’acollida 
lingüística

 Ja etiquetes en català?

Conscienciació lingüística



34

8. Una entitat de serveis
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Més enllà del seu paper d’ONG que treballa per estendre l’ús de 
la llengua en tots els àmbits de la societat, la Plataforma per la 
Llengua ha començat a constituir-se també com una entitat de 
serveis. L’objectiu és proporcionar els serveis que els nostres 
col·laboradors, simpatitzants, empreses i població en general 
ens proposen i ens demanen. Alguns exemples: establir serveis 
d’orientació davant de problemàtiques, especialment lingüístiques, 
que preocupen a part de la població, oferir serveis de correccions 
lingüístiques en llengua catalana, realitzar estudis sectorials 
d’encàrrec per compte d’empreses o institucions diverses, etc.

Amb el compliment d’aquest objectiu, pretenem cobrir un vessant 
de serveis que considerem necessaris de fornir a la nostra societat. 

 Documents notarials

 Probablement tothom, en un moment o altre 
de la seva vida, té necessitat de documents 
notarials. El procés de normalització de la 
llengua catalana s’ha desenvolupat positivament 
en molts àmbits, però malgrat els avenços 
aconseguits encara avui es difícil obtenir 
documents notarials en català. Però el fet és 
que tot ciutadà té el dret de demanar i obtenir 
els documents notarials que precisi en català, tal 
com estableix la llei de política lingüística 1/1998. 
És per això que la Plataforma per la Llengua, en 
col·laboració amb el notari Joan Bernà, ha posat 

en marxa un servei dins de la seva web per tal 
d’oferir documents notarials en català. L’objectiu 
és contribuir de manera activa en la normalització 
de la llengua en l’àmbit dels documents 
notarials, i fer que viure plenament en català 
pugui ser una realitat. 

Més informació: 
www.plataforma-llengua.cat/serveis
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 La Plataforma per la Llengua disposa d’una àmplia experiència 
en la realització d’estudis sobre l’ús del català en diversos àmbits 
de la societat: el món empresarial, el cinema, la retolació de la 
toponímia en les carreteres, l’acollida lingüística als col·lectius 
d’immigrats, etc. Aquesta feina feta, i la col·laboració que amb 
motiu d’alguns d’aquests estudis hem mantingut amb fundacions, 
administracions públiques i empreses, ens avala amb vista a 
oferir els nostres serveis per a la realització d’estudis sectorials 
d’encàrrec per compte d’empreses o institucions diverses.

Més informació: 
www.plataforma-llengua.cat/estudis

 Realització d’estudis

 Servei d’assessorament 
i atenció de queixes

 La Plataforma per la Llengua ofereix via telefònica i a través del 
web un servei d’assessorament i orientació a qualsevol ciutadà 
que vulgui queixar-se d’alguna situació relacionada amb la llengua 
o que cregui que els seus drets lingüístics han estat vulnerats.

Més informació: 
www.plataforma-llengua.cat/campanyes/queixa.php

Memòria 2006
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 El web de la Plataforma per la Llengua ofereix també un 
complet servei d’enllaços que està en constant procés de 
renovació i ampliació. L’objectiu és convertir aquest apartat en un 
portal a través del qual es pugui accedir a entitats, institucions, 
administracions i tot tipus de serveis recomanats que tinguin 
relació amb la llengua.

Més informació: 
www.plataforma-llengua.cat/enllacos/

 Servei d’enllaços a webs 
relacionats amb la llengua

Una entitat de serveis

 Per la seva experiència i per la seva composició, a la Plataforma 
per la Llengua existeix una àmplia competència en el tractament de 
qüestions relacionades amb la llengua, tant des del punt de vista 
del treball en favor de la seva extensió social com des del punt de 
vista del coneixement i elaboració formal. En aquest sentit, la nostra 
organització compta amb un equip de fi lòlegs, correctors i traductors 
preparats per realitzar diversos tipus de serveis lingüístics, enfocats 
especialment a empreses i entitats interessades a millorar la qualitat 
de l’ús de la llengua catalana en el marc de la seva activitat pròpia.

Més informació: 
www.plataforma-llengua.cat/serveis

 Servei de correccions
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9. Altres
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Culminació del projecte per remodelar i 
modernitzar el web de la Plataforma per la 
Llengua. El nou web incorpora noves seccions, 
un disseny més atractiu i una estructura més 
àgil i es publica per primer cop el 5 de juliol. 
També incorpora un nou butlletí electrònic, de 
periodicitat mensual, a través del qual s’informa 
de les diferents activitats de l’organització a una 
base de dades de prop de 4.000 persones. 

 Nou web de la 
Plataforma per la Llengua

Edició de material
Durant l’any 2006, s’han editat més de 
160.000 adhesius i cartells de conscienciació 
lingüística, de 16 tipus diferents.

Publicacions
Edició de dos números de la revista 
corporativa de la Plataforma per la Llengua, 
La Corbella, als mesos de maig i novembre.
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 22 de febrer. Roda de 
premsa per presentar el 
nou llibre de l’Èric Bertran, 
“Èric i l’Exèrcit del Fènix”, 
organitzada conjuntament 
amb Enciclopèdia Catalana i 
Òmnium Cultural.
 9 de març. Presentació 

d’un informe elaborat 
per la Plataforma per la 
Llengua que denuncia 
l’incompliment de la llei en 
la retolació dels topònims 
propis catalans de zones 
com la Catalunya Nord, la 
Franja de Ponent i el País 
Valencià en les carreteres 
del Principat de Catalunya.
 28 de març. Roda de 

premsa de presentació dels 
resultats de la campanya A 
Taula, en Català, que des 
de fa sis anys promouen 
conjuntament la Plataforma 
per la Llengua i l’Associació 
en Defensa de l’Etiquetatge 
en Català per aconseguir que 
grans entitats i institucions 
del país es comprometin 
a etiquetar en català. 
En la roda de premsa hi 

van participar alcaldes i 
representants municipals 
d’ajuntaments com 
Tarragona, Vic, Cornellà de 
Llobregat, Sant Joan de les 
abadesses, Montagut i Oix 
o Teià, a més del rector de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona, institucions que 
s’han adherit a la campanya.
 19 d’abril. Presentació 

de les activitats que la 
Plataforma per la Llengua, 
juntament amb una vintena 
d’associacions de persones 
immigrades, va organitzar 
durant el dia de Sant Jordi 
a la plaça Catalunya de 
Barcelona, sota el lema 
“En Català, trenquem murs 
i obrim fronteres”, amb 
l’objectiu de reivindicar 
la llengua catalana com a 
eina d’integració i punt de 
trobada.
 31 de maig. Presentació 

de l’estudi elaborat per la 
Plataforma per la Llengua 
“La llengua en l’etiquetatge 
de les aigües envasades”, 
que analitza l’ús de les 

llengües en les etiquetes 
de les aigües envasades 
presents en els 10 primers 
grups distribuïdors de 
Catalunya.
 4 d’octubre. Roda de 

premsa al bar la Violeta de 
Gràcia per presentar els 
informes: “La Presència 
del català en l’etiquetatge 
de les principals empreses 
de begudes amb seu a 
Catalunya” i “Coca-Cola i 
el català”. La presentació 
d’aquests informes i de 
la seva tramesa a les 
empreses afectades 
obeeix a una campanya 
en favor de l’etiquetatge 
en català que vol posar 
de manifest que l’ús del 
català és un valor afegit i 
un element de respecte 
al consumidor que forma 
part de les estratègies més 
modernes de màrqueting.
 17 d’octubre. Roda de 

premsa de presentació de 
la Setmana Cultural i de la 
“Festa Means Party” a la 
casa de Convalescència de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Memòria 2006

Comunicació
 Comunicació. Organització de set rodes de premsa al llarg de 

tot l’any 2006 sobre els següents temes:
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Altres

 Comunicació. Enviament 
de prop de 40 comunicats 
diferents als mitjans de 
comunicació en relació 
a tantes altres activitats 
promogudes per la 
Plataforma per la Llengua 
i al posicionament de 
l’organització sobre diversos 
temes d’actualitat.

 Comunicació. Publicació 
de diferents articles d’opinió 
sobre el nou Estatut de 
Catalunya i sobre altres 
qüestions referents a llengua 
per part de representants de 
la Plataforma per la Llengua 
en diaris escrits i electrònics.

 Comunicació. Posada en 
marxa del domini .CAT. 

 Comunicació. Projecte 
d’aparadors lingüístics. La 
Plataforma per la Llengua 
s’exposa durant el primer 
trimestre de l’any en un 
aparador de la botiga Abacus 
del carrer Còrsega, on 
s’exhibeix una mostra de 
què és l’organització i de 
diverses actuacions que hom 
pot emprendre per tal de 

fomentar la llengua catalana. 

Publicitat
 Publicitat. Concreció 

d’acords publicitaris 
d’intercanvi amb diversos 
mitjans de comunicació per 
tal de difondre les activitats 
de la Plataforma per la 
Llengua:

 AVUI
 El Punt
 El Temps
 El Triangle
 TV3
 Catalunya Ràdio
 Serra d’Or
 Telvisió Comtal
 Vilaweb
 Tribuna Catalana 
 Racó Català

Des del mes de febrer, el lloc web de la Plataforma per la Llengua 
ja es pot consultar des del domini: www.plataforma-llengua.cat. 
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Convenis

 Convenis. Signatura 
de convenis estables de 
col·laboració amb diverses 
empreses i entitats i amb 
mitjans de comunicació 
per tal de promoure l’ús 
de la llengua i difondre els 
projectes comuns:

 Grup Enciclopèdia Catalana
 Cooperativa Abacus
 AVUI
 Canal Català
 Televisió Comtal
 Vilaweb
 El Temps
 El Triangle

Plataforma per la 
Llengua Pirineus
Plataforma per la Llengua 
Pirineus. Organització d’un 
concurs de pessebres 
a Andorra la Vella, 
conjuntament amb el 
Centre de Cultura Catalana 
d’Andorra.

Memòria 2006

 Plataforma per la Llengua 
Vallès. Organització de 
diversos actes a Sabadell, 
sota el lema “Setmana de 
Sant Jordi. Per la llengua 
i la cultura”: Rapsòdia per 
la Llengua i concerts de 
diversos estils. Organització 
a Sabadell de la primera 
Gimcana per la llengua. 

 Plataforma per la Llengua 
Vallès. La Plataforma per 
la Llengua Vallès organitza, 
juntament amb l’Associació 
de Veïns de la Creu Alta 
de Sabadell i l’entitat Veu 
Pròpia, una xerrada sobre 
la immigració a Catalunya, 
amb el títol “La veu de la 
immigració”.

Plataforma per la Llengua Vallès
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Plataforma per la 
Llengua Maresme

 Plataforma per la Llengua 
Maresme. Organització a 
Arenys de Mar de l’acte 
“Estima’t, estima el català”: 
inclou conta-contes, una 
gimcana, un debat i una 
presentació literària, a més 
de diverses actuacions 
musicals.

 Plataforma per la Llengua 
Maresme. Cercavila per la 
llengua a Arenys de Mar.

Drets lingüístics

 Drets lingüístics. En plena 
campanya electoral, la 
Plataforma per la Llengua 
pregunta als cinc partits 
polítics amb representació 
parlamentària sobre les 
polítiques lingüístiques 
que emprendran després 
dels comicis i aconsegueix 
compromisos concrets de 
quatre dels cinc partits. 
Només el PP es nega a 
respondre.

 Drets lingüístics. 
Realització de diverses 
accions (manteniment de 
reunions amb líders polítics, 
enviament de comunicats 
de premsa, elaboració de 
documents) per tal de forçar 
que els estatuts valencià i 
català afavoreixin el màxim 
possible la llengua catalana. 

 Drets lingüístics. Treball 
molt actiu en l’elaboració 
del dictamen del consell 
social de la llengua referent 
a l’informe de política 
lingüística de 2005, fet 
públic el 2006. Avaluació de 
les polítiques lingüístiques 
dutes a terme i elaboració 
de propostes de millora. Un 
membre de la Plataforma per 
la Llengua és membre també 
de la junta permanent del 
Consell social de la Llengua.

Altres
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La Plataforma per la Llengua 
s’exposa en un dels aparadors 
de la botiga de la Cooperativa 
Abacus del carrer Còrsega.

Conveni de col·laboració amb 
Canal Català. 

Conveni de col·laboració amb 
Televisó Comtal.

L’exposició La Llengua en 
l’etiquetatge de les grans 
marques es porta a La Seu 
d’Urgell i a Reus. (plana 11)

Nestlé treu una versió en català 
del seu butlletí electrònic.

El segon número de la revista 
científi ca Eureka incrementa l’ús 
del català. 

Coorganització d’un concurs de 
pessebres a Andorra la Vella.

Gener

La pàgina web de la Plataforma 
per la Llengua i els correus 
electrònics es poden consultar ja 
des del domini .cat.

Presentació del llibre Èric i 
l’Exèrcit del Fènix. (plana 40)

Acord de col·laboració amb el 
Grup Enciclopèdia Catalana.

Presentació pública del llibre 
El català a les empreses. 

Raïmat, els vins Alella i Castillo 
Perelada incorporen el català en 
l’etiquetatge. (plana 7)

DIA introdueix el català en els 
fulletons.

Acció a El Corte Inglés de 
Castelló per demanar que no 
discrimini la nostra llengua. 
(plana 12)

Els ajuntaments de Mataró, 
Arenys de Mar, Vilassar de Dalt 
i Vilassar de Mar aproven una 
moció per promocionar el cinema 
en català. (plana 17)

Els cinemes Òscar de Mataró 
es comprometen a projectar un 
mínim d’una pel·lícula en català 
al mes. 

Xerrada sobre la immigració a 
Sabadell. 

Febrer
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Calendari del 2006

Presentació d’un informe que 
denuncia l’incompliment de la 
llei en la retolació dels topònims 
en les carreteres del Principat. 
(plana 29)

Presentació dels resultats de la 
campanya “A Taula, en Català”. 
(planes 10-40)

Renovació i ampliació del conveni 
signat amb la Cooperativa 
Abacus.

Frigo comença a retolar en català 
les paradetes de gelats.

Elaboració d’un estudi sobre 
l’ús que fa del català l’empresa 
Decathlon. (plana 13)

Decathlon es compromet a 
millorar la presència de la llengua 
catalana en els seus serveis i 
comunicacions.

Comença a aparèixer la cervesa 
Estrella etiquetada en català. 
(plana 9)

Acció a València per demanar més 
còpies en català de la pel·lícula 
Tirant lo Blanc. (plana 17)

Presentació pública del festival 
CAS (Catalunya Acció Sonora). 
(plana 17)

La Plataforma per la Llengua 
engega la seva botiga virtual.

Març

Roda de premsa per presentar 
les activitats de Sant Jordi sota el 
lema “En Català, trenquem murs i 
obrim fronteres”. 
(planes 23-24-40)

Celebració per Sant Jordi de 
l’acte “En català, trenquem murs 
i obrim fronteres”.

“Setmana de Sant Jordi. Per la 
llengua i la cultura!” a Sabadell. 
(plana 42)

Celebració del festival CAS al 
palau Sant Jordi de Barcelona. 

L’exposició La Llengua en 
l’etiquetatge de les grans 
marques es mostra a Cassà de la 
Selva i a Castellbisbal. (plana 11)

Els vins Pinord Reynal i Raimat 
Casal Rosado etiqueten en català. 
(plana 7)

Coorganització de la mostra de 
cinema en català d’Andorra. 

Reedició de 20.000 exemplars 
del tríptic “El català llengua 
d’acollida”. 

Abril Maig

“Gimcana per la Llengua” a 
Sabadell. (plana 42)

Celebració de l’acte “Estima’t, 
defensa el català”, el 13 de maig al 
Calisay d’Arenys de Mar. (plana 42)

Es publica un nou número de la 
revista La Corbella, el novè.

Presentació de l’estudi La llengua 
en l’etiquetatge de les aigües 
envasades. (plana 8)

L’exposició “La Llengua en 
l’etiquetatge de les grans 
marques” s’exposa a Sueca, 
Arenys de Mar i Navàs. (plana 11)

La campanya “Marca un gol per 
la Llengua” aconsegueix 8.000 
queixes. (plana 10)

Edició de l’animació per 
Internet “El català, una missió 
impossible?” (plana 15)

Presentació del llibre Èric i 
l’exèrcit del Fènix, d’Èric Bertran, 
a la llibreria Proa Espais de 
Barcelona. (plana 17)

Presentació del llibre Eric i 
l’Exèrcit del Fènix a Andorra la 
Vella.
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Juny

La Plataforma per la Llengua 
Maresme col·labora amb 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
en la celebració de la revetlla de 
Sant Joan.

Comença a enviar-se el butlletí 
electrònic mensual de la 
Plataforma per la Llengua.

RENFE normalitza diversos 
topònims a conseqüència de 
l’estudi presentat al mes de març.

La Plataforma per la Llengua 
compareix davant la comissió 
de Cultura del Parlament de 
Catalunya. (plana 16) 

Culminació del projecte per remo-
delar i modernitzar el web de la 
Plataforma per la Llengua, 
www.plataforma-llengua.cat. 
(plana 39)

Presentació pública de l’obra que 
l’artista Antoni Tàpies ha creat en 
benefi ci de l’organització. (plana 16)

La revista Serra d’Or publica 
un extens reportatge sobre la 
Plataforma per la Llengua. 

Signatura d’un conveni de 
col·laboració amb el diari Avui.

Juvé i Camps comunica a la 
Plataforma per la Llengua que per 
Nadal etiquetarà en català el seu 
cava més venut. (plana 7)

Codorníu comunica que 
normalitzarà tota la seva 
producció. (plana 7)

El Corte Inglés de Castelló 
introdueix el català en els anuncis 
de les rebaixes.

S’elabora la primera versió d’un 
estudi sobre la llengua catalana 
als grans magatzems, catàlegs 
de joguines i establiments de 
restauració d’Andorra.

Juliol

S’edita la guia Què faig si...? 
Alguns suggeriments que poden 
ésser útils per afrontar situacions 
quotidianes pel que fa a l’ús del 
català. (planes 31-32)

Per la Diada, xerrades de 
conscienciació lingüística 
conjuntament amb 5 entitats 
d’immigrats.

Cercavila per la Llengua a Arenys 
de Mar. 

L’exposició La Llengua en 
l’etiquetatge de les grans 
marques es trasllada a Sallent. 
(plana 11)

Apareix el vi Viña Esmeralda de 
Torres etiquetat en català. (plana 7)

Realització de l’acte “En català, 
trenquem murs i obrim fronteres” 
per les festes de la Mercè de 
Barcelona. (planes 23-24-25)

Codirecció, juntament amb 
Televisió Comtal, del programa de 
parelles lingüístiques Comunica’t.

Setembre

Elaboració d’un estudi sobre el 
tractament de la llengua a les caixes 
d’estalvi i bancs al País Valencià. 

Acesa normalitza els topònims del 
País Valencià a les autopistes. 

Presentació de La paraula contra el 
mur, de Víctor Alexandre, i d’Èric i 
L’exèrcit del Fènix, d’Èric Bertran, 
a Premià de Mar.
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Calendari del 2006

Presentació dels informes: 
La Presència del català en 
l’etiquetatge de les principals 
empreses de begudes amb seu a 
Catalunya i Coca-Cola i el català. 
(plana 8)

Roda de premsa de presentació 
de la “Festa means party” i de la 
Setmana Cultural. 
(planes 19-20-21)

L’exposició La Llengua en 
l’etiquetatge de les grans 
marques s’exhibeix a Santa 
Eulàlia de Ronçana. (plana 11)

San Miguel treu el web en català. 
(plana 9)

Nokia comunica per carta a la 
Plataforma per la Llengua que 
trauran el seu primer model de 
telèfon amb opcions en català. 
(plana 9)

Celebració de la “Festa means 
party”, la campanya d’acollida 
als estudiants universitaris 
d’intercanvi. (planes 19-20-21) 

Setmana cultural, en el marc de la 
“Festa means party”.

Octubre

Publicació d’un nou número de la 
revista La Corbella, el desè.

Arran d’una carta de la 
Plataforma, TV3 es compromet 
a potenciar i a prioritzar els 
vins etiquetats en català en el 
programa En clau de Vi.

Juvé i Camps Reserva de la 
família, el cava més venut de la 
companyia, ja és en català. 
(plana 7)

Supermercats Suma elimina 
de la seva marca els vins de 
denominació d’origen que 
incompleixen la legislació. 
(plana 7)

Novembre

Se celebra la Festa per la joguina 
en català. (planes 26-27)

L’exposició La Llengua en 
l’etiquetatge de les grans 
marques es porta al passeig de 
Sant Joan de Barcelona amb 
motiu de la Festa per la joguina 
en català. (plana 11)

Es publiquen 3.000 exemplars 
del desplegable Ja etiquetes 
en català? L’etiquetatge en 
català, una necessitat clau per a 
l’empresa moderna. (plana 33)

Redacció i preparació de la Guia 
pràctica d’acollida lingüística. 
Guia de recursos per a l’acollida 
en llengua catalana destinada als 
agents educatius i socials.

Desembre
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