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Plataforma per la Llengua
Volem viure plenament en català
La Plataforma per la Llengua és una organització no governamental que treballa
per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Treballem als
diversos territoris de parla catalana i des d’una perspectiva transversal en l’àmbit
socioeconòmic i audiovisual, en l’acollida lingüística als nouvinguts, en les
universitats i en l’educació i a les administracions, entre d’altres àmbits d’actuació.
Els èxits aconseguits des del 1993 ens han portat reconeixements com el Premi
Nacional de Cultura 2008 a la Projecció Social de la Llengua Catalana, atorgat per
la Generalitat de Catalunya.
Actualment comptem amb diversos grups de treball en diverses poblacions i
delegacions territorials al País Valencià, el Barcelonès, el Maresme, l’Empordà, el
Tarragonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. En total englobem unes 4.000
persones i més de 20 entitats que treballem per promoure la llengua catalana.
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Què hem aconseguit?

Etiquetatge totalment o
parcial 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, Juvé i
Camps i la marca blanca dels
Supermercats Suma. L’increment
de l’etiquetatge en català dels
30 vins i caves més venuts ha
estat espectacular gràcies a les
accions de la Plataforma per la
Llengua: ha passat del 3% el
2001 fins a superar el 90%.
Introducció del català a les
empreses de telefonia fixa
i telefonia mòbil (retolació,
publicitat i contingut dels
productes): Telefónica-Movistar,
Vodafone, Amena i Nokia.
Etiquetatge en català de tots
o bona part dels productes de
Llet el Castillo, Vichy Catalán,
Damm, El Corte Inglés, Sorli
Discau, Cafès Soley (Sara Lee) i
Aigua de Malavella. Apareixen les
primeres cerveses de San Miguel
en català.
Normalització total o parcial de
diverses empreses o ONG en
la retolació, publicitat, catàlegs,
plafons de preus i/o pàgines web:

per exemple, Don Piso, Habitat,
Becovén, Glòries Diagonal, Ikea,
Mercadona, Easyjet i moltes
més.

català de les estrenes de sagues
comercials com Harry Potter, El
senyor dels anells i La guerra de
les galàxies, entre d’altres films.

Millores importants en la
catalanització d’empreses
que operen al País Valencià:
ONO, el Corte Inglés, Hipercor,
Mercadona, Caprabo i Caixa
Penedès.

Dinamització de la xarxa
associativa de la immigració, que
comprèn 24 entitats.

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 més
de 50 municipis.

Fornir la societat de materials
d’acollida lingüística, adreçats
tant a la societat d’acollida com
als nouvinguts.
Hem vetllat per aixecar el sostre
de competències lingüístiques
en el redactat de l’Estatut de
Catalunya del 2006 i hem fet
propostes per modificar la
legislació i equiparar legalment el
català amb el castellà.

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.

Introducció total o parcial del
català en els webs d’AENA, Aigua
de Viladrau, Bimbo, Fontvella,
Gallinablanca i Nutrexpa.

Introducció del català als diaris
gratuïts com 20 minuts, Metro
directe (ara desaparegut) i ADN,
amb resultats desiguals.

Introducció del català en les
ofertes de serveis (fullets,
catàleg, etc.) d’AKI, Bauhaus,
Decathlon, FNAC i Frigo.

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

Contribució a la versió en català
de Windows Live, Hotmail,
Windows Live Messenger,
el cercador Bing i en d’altres

Hem contribuït al doblatge al
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Passem comptes

Èxits de l’últim any

productes de Microsoft
mitjançant pedaços, i també en el
programa Adobe Reader (versió
9.1)

català? És trilingüe catalàanglès-castellà i va destinada
a la formació dels estudiants
d’intercanvi.

Recull de 500 disposicions que
imposen el castellà en l’àmbit
lingüístic de parla catalana dins
l’Estat espanyol.

La Cooperativa d’Arrossaires del
Delta de l’Ebre etiqueta en català
l’arròs “Segadors del Delta” i
l’arròs Bayo.

Impuls de la campanya “A la
universitat en català!”, que
té el suport de vuit sindicats
d’estudiants dels Països
Catalans: AEP, AJEC, BEA,
EeA, FNEC, JML, PUC i SEPC.
Provisionalment s’han recollit
1.000 adhesions al web i més
de 4.000 postals signades per
persones que s’adhereixen a la
campanya.

Seguiment de l’acompliment
de la legislació pel que fa a la
toponímia mitjançant contactes a
ens públics, ens privats i amb el
suport de CiU, ERC i ICV.

Presentació d’esmenes per a
la millora dels drets lingüístics
en l’avantprojecte del Codi del
consum, que substitueix l’Estatut
del Consumidor actual.
Presentació de les exposicions
“Obre’t en català!” i “El
català? És chévere!”, que ja han
recorregut 20 poblacions.
Assistència a una desena de
salons, jornades i trobades sobre
l’acollida lingüística i el món de la
immigració.
Conveni amb l’entitat
FEDELATINA.
Edició del disc Detotarrel, amb
dues edicions i un tiratge total de
18.700 exemplars.
Adaptació de la Guia pràctica
d’acollida lingüística per a les Illes
Balears a petició del Consell de
Mallorca.
Publicació de la guia lingüística
universitària Què és això del

Seguiment de l’avantprojecte de
Llei del cinema amb la intenció
d’incloure propostes de la
Plataforma per la Llengua.
Contacte amb diverses empreses
que fabriquen jocs i joguines en
català: Abacus, Cartes Catalanes,
CATimperium, Diset, Luditoys,
Nines Onil i Modulmax.
Confecció d’una llista que
comprèn 560 jocs i joguines que
inclouen el català, 75 empreses
que en fabriquen i 150 botigues
que en venen.
Creació del segell de Qualitat
per a la Compra de Productes
Etiquetats en Català (QPECAT) de
la campanya “A taula, en català”.

Presentació de l’estudi La
presència del català a la
toponímia de l’aeroport de
Barcelona. Anàlisi de l’ús de la
toponímia i la presència del català
a les terminals de l’aeroport de
Barcelona i al portal web d’Aena.
El programa Voluntariat per la
Llengua fa 20 parelles el 2009.
Incorporació de 100 nous
voluntaris en les activitats de
l’organització.
Contacte amb una vintena de
consolats amb l’objectiu de trobar
espais de col·laboració en pro de
la llengua catalana.
Atenció de desenes de queixes
lingüístiques.
Extensió del missatge de l’entitat
de manera massiva a les xarxes
socials Facebook, Youtube, Twitter
i Myspace.
05
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1. Empresa i consum
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Empresa i consum és una àrea de treball dirigida a la normalització
lingüística en el món socioeconòmic i, de manera especial, en
relació amb la imatge externa i els serveis que ofereixen les
empreses als usuaris i consumidors. Així, per exemple, actua
incidint en l’etiquetatge de productes, la publicitat, les pàgines
web, les noves tecnologies, la retolació, els catàlegs i fullets, i
en l’atenció i els serveis al client en general. Les campanyes van
dirigides a tres àmbits principals d’actuació:
La sensibilització dels consumidors per a un consum responsable,
a més d’una tasca informativa sobre el tractament que fan les
diverses empreses de la comunitat lingüística catalana en relació
amb els casos de política lingüística empresarial comparada.
La sensibilització i l’actuació damunt les empreses per tal que
millorin, completin i/o iniciïn polítiques de responsabilitat social vers
el consumidor, d’aplicació de la llei i de coherència empresarial pel
que fa a la comunitat lingüística catalana.
L’actuació damunt les administracions públiques per tal que
apliquin, desenvolupin o donin compliment de la llei en matèria
lingüística pel que fa al sector sociolingüístic i portin a terme
iniciatives afavoridores de la presència del català en aquest sector.

Estudi sobre la presència del català a la telefonia mòbil
Es presenta públicament l’estudi El català a
la telefonia mòbil 2007-2009 al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Aquest treball és la
culminació d’un seguit de tres estudis realitzats
per la Plataforma per la Llengua per tal d’avaluar
la presència del català en el sector de la
telefonia mòbil.
Vegeu-lo a:
www.plataforma-llengua.cat/empresa
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Presenten un segell
de qualitat per a la compra
de productes en català

Presentació del
Codi de bones pràctiques
a l’empresa

La Plataforma per la Llengua i l’Associació en
Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC)
presenten el QPECAT, un nou segell de qualitat
per a la compra de productes etiquetats
en català. Aquest segell té com a objectiu
reflectir i fer visible el compromís de diferents
administracions i grans entitats que han participat
en la campanya “A taula, en català” de consumir
productes etiquetats en català. Aquesta
campanya pretén que els grans consumidors de
productes, especialment administracions locals,
entitats, universitats, col·legis professionals i
sindicats comprin productes etiquetats en català,
tan directament com en llurs concessions.

Es presenta en roda de premsa la guia Codi de
bones pràctiques a l’empresa en relació amb
l’ús del català en els productes i serveis que
s’ofereixen a les persones consumidores, a la
seu del Departament d’Economia i Finances de
la Generalitat de Catalunya. En l’elaboració de la
guia hi ha col·laborat la Plataforma per la Llengua
i l’Agència Catalana del Consum.

Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/ segellqualitat

Vegeu-lo a:
www.plataforma-llengua.cat/empresa

La llengua en l’etiquetatge
de les grans marques
Es commemora el 5è aniversari de l’exposició
itinerant “La llengua en l’etiquetatge de les
grans marques” amb l’edició d’un llibret
que té l’objectiu de difondre el contingut de
la mostra. Tant l’exposició com aquest nou
opuscle comparen l’ús que diverses empreses
multinacionals fan de l’etiquetatge de productes
en llengües amb nombre similar o inferior de
parlants que el català. L’objectiu és denunciar el
greuge comparatiu que la nostra llengua pateix
en relació amb idiomes com l’eslovè, el grec o el
danès.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/exposicio
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Empresa i consum

El català en el món
socioeconòmic

La FNAC i Microsoft,
per fi en català

La Plataforma per la Llengua difon el document
El català en el món socioeconòmic, un recull de
diverses dades socioeconòmiques que explica
la situació general del català en aquest àmbit,
tant pel que fa a la legislació com a la presència
en alguns sectors i en relació amb les persones
consumidores i usuàries. El document pretén
ser una eina ràpida i entenedora adreçada a la
societat civil.

Arran de les campanyes realitzades per la
Plataforma per la Llengua, la FNAC treu el
catàleg de productes en català. Paral·lelament,
arran de les gestions efectuades i de les
campanyes realitzades apareix la versió catalana
del Hotmail, i també apareix en català l’entorn
Windows Live, així com el Windows Live
Messenger.

Vegeu-lo a:
www.plataforma-llengua.cat/empresa

Altres
S’elabora i es distribueix
el document informatiu
En l’etiquetatge, la Llei
ens discrimina. Castellà
155-Català 1.
Vegeu-lo a:
www.plataforma-llengua.cat/
empresa

El fabricant de telèfons
Samsung inclou el català
en l’àudio després que la
Plataforma per la Llengua
denunciés l’empresa a
l’Administració i al Síndic de
Greuges.

Spanair anuncia que
prioritzarà l’ús del català
en totes les accions. La
Plataforma per la Llengua
ha fet diverses campanyes
per tal que les companyies
aèries actuïn amb normalitat
amb la llengua catalana.
Reedició del desplegable
Consum responsable en
català. Hi tens molt a fer.
Consumeix en la teva
llengua. Se’n fan 10.000
exemplars.
Vegeu-lo a:
www.plataforma-llengua.cat/
empresa

Empreses com AKI,
Bauhaus, Nomen,
Cooperativa d’Arrossaires
del Delta de l’Ebre, Bimbo,
Gallina Blanca, Aigua de
Viladrau, Nutrexpa, Font
Vella, Damm, Taurus o Frigo
introdueixen millores en
l’ús del català en els seus
catàlegs, en l’etiquetatge
dels seus productes o
en els seus webs com a
conseqüència de diverses
gestions de la Plataforma
per la Llengua.
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2. Cultura i audiovisual
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Aquesta àrea de treball té l’objectiu de fomentar i incrementar la
presència de la llengua catalana en els diversos 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, 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 cinematogràfica.

Proposta de Llei de
cinema de Catalunya
La Plataforma per la Llengua difon un comunicat
valorant positivament les Bases per a la Llei
del Cinema de Catalunya fetes públiques per
la Generalitat. L’entitat declara la seva posició
favorable a la proposta de llei com a mesura
per posar fi a anys d’una pràctica i inèrcia
discriminatòria del català en aquest sector i
reclama ambició, coherència i fermesa en el
procés de debat que s’ha d’iniciar al Parlament
de Catalunya davant d’aquesta iniciativa
legislativa.
Vegeu l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/cultura

Altres
La Plataforma per la Llengua Tarragonès du a
terme un estudi sobre l’oferta cinematogràfica
a la zona. Una de les conclusions del
document és que tot i la demanda creixent de
cinema en català, encara hi ha un percentatge
ínfim de pel·lícules en català a les sales.
La Plataforma per la Llengua Vallès Occidental
torna a col·laborar amb el Cicle de Cinema
Català de Sabadell.
La Plataforma per la Llengua País Valencià
participa a la Fira del Llibre de València.
La Plataforma per la Llengua Maresme
participa en la Gran Nit de la Sardana de Canet
de Mar.
La Plataforma per la Llengua del Maresme
presenta el llibre Crònica de la Independència
de Patrícia Gabancho, a Arenys de Mar.
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3. Educació i universitats

12

Memoria Llengua_09.indd 12

12/04/10 14:05

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 endegat 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 del 2001 es va crear la Comissió universitats, que
va començar a treballar posant 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 al nostre domini
lingüístic, i en el cas del País Valencià, perquè en tots els àmbits de
l’ensenyament siguin respectades les línies i les classes en català.
Vegeu:
www.plataforma-llengua.cat/educacio
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Campanya
“A la universitat en català!”
En l’àmbit universitari, la
Plataforma per la Llengua
ha engegat enguany una
campanya massiva de
sensibilització lingüística en
col·laboració amb els principals
sindicats d’estudiants:
SEPC (Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans), PUC
(Plataforma Universitària pel
Català), AJEC (Associació
de Joves Estudiants de
Catalunya), FNEC (Federació
Nacional d’Estudiants de
Catalunya), AEP (Associació
d’Estudiants Progressistes),
Estudiants en Acció, el
BEA (Bloc d’Estudiants
Agermanats) i Joves de
Mallorca per la Llengua.
L’Obra Cultural Balear i Acció
Cultural del País Valencià
també hi han donat suport,
i també s’hi han implicat les
joventuts de diversos partits
polítics. Es tracta d’una
campanya de conscienciació
i mobilització massiva que
té un doble objectiu: d’una
banda, conscienciar la societat

que hi ha universitats que
sistemàticament eviten
situar el català en el lloc
que li pertoca; i de l’altra,
conscienciar els responsables
de les universitats i del Govern

que els estudiants reclamen
polítiques decidides de
respecte a la llengua catalana.
Vegeu el web de la campanya a:
www.alauniversitatencatala.cat
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Educació i universitats

Guia Què és això del català?
S’elabora la guia Què és això
del català?, una guia lingüística
universitària escrita en català,
anglès i castellà, i que vol
explicar què és la llengua
catalana i la seva importància
als estudiants universitaris
de programes d’intercanvi o

de postgrau. La guia explica
la situació sociolingüística
del país i planteja diverses
situacions reals en què els
estudiants universitaris es
poden trobar en la seva
vida diària a les universitats
catalanes.

Vegeu-la a:
www.plataforma-llengua.cat/educacio

Altres
La Plataforma per la Llengua
participa en la XXIV Trobada
de Centres d’Ensenyament
en Valencià de la Ribera, una
cita multitudinària amb 142
col·legis, organitzada per
Escola Valenciana.

La Plataforma per la Llengua
i Òmnium Cultural donen
suport a la Plataforma de
professors en Defensa
del Català al Batxillerat en
la seva reivindicació. La
campanya denuncia el fet
que a finals del curs 20072008 es decretés la retallada
d’hores lectives de català als
dos cursos de batxillerat en
benefici de les assignatures
de modalitat i de noves
matèries.

La Plataforma per la Llengua
participa en l’organització
de la Trobada de voluntariat
lingüístic universitari,
celebrada els dies 27 i 28
d’octubre i organitzada
pel Servei Lingüístic de
la Universitat de València
conjuntament amb la
Secretaria de Joventut de la
Generalitat de Catalunya.
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4. Acollida lingüística
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Avui en dia la llengua catalana té una oportunitat històrica:
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 de llengua de
cohesió que l’ha caracteritzada històricament.
En aquest sentit, des de 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
del català com a eina d’acollida i de no discriminació.
Durant els últims anys hem consolidat i ampliat la xarxa d’entitats
d’immigrats que treballen amb la llengua catalana com a eina
per evitar discriminacions. Amb aquesta xarxa s’han dut a
terme diferents activitats. L’àrea d’Acollida lingüística ha actuat
principalment en cinc camps concrets: nova ciutadania, societat
d’acollida, educació, administració pública i treball.

“El català, llengua comuna”
Per cinquè any consecutiu, la Plataforma per la
Llengua, juntament amb una vintena d’entitats
i associacions representants de la immigració
a Catalunya, organitza, durant la diada de Sant
Jordi, sota el lema conjunt “El català, llengua
comuna”, tot un seguit d’actes a la plaça Universitat
de Barcelona destinats a destacar el paper del
català com a element d’inclusió de les persones
nouvingudes i com a eina que contribueix a la
cohesió social. Amb la celebració de Sant Jordi,

la Plataforma per la Llengua pretén afavorir
l’intercanvi i la relació de les entitats d’immigrats
i la població catalana per tal de facilitar la
incorporació de les persones nouvingudes a
la societat d’acollida i incentivar les relacions
interculturals. La diada de Sant Jordi va servir per
presentar públicament el treball musical Detotarrel.
Vegeu-la a:
www.plataforma-llengua.cat/educacio
17
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Composició i gravació del CD Detotarrel
El projecte consisteix en un espectacle
musical de fusió, amb el català com
a fil conductor, que va unir en un
mateix escenari, a la plaça Universitat
de Barcelona, cantants i músics de
la societat d’acollida amb d’altres
de nouvinguts que van interpretar
conjuntament diversos temes. Fruit
de l’èxit d’aquest projecte va sorgir la
idea de donar-li continuïtat en forma
d’un CD. El projecte, organitzat per
la Plataforma per la Llengua i 24
associacions de persones immigrades,
amb producció musical i coordinació
d’Enderrock i Hace Color, permet
conjugar la música i les veus d’artistes
novells nouvinguts relacionats amb
les entitats de persones immigrades
i, paral·lelament, músics catalans i
nouvinguts experimentats. La base
musical i la composició de la majoria
de les peces és del grup Nour i ha
comptat amb la col·laboració de Gerard
Quintana, Beth, Guillamino, Joan
Garriga, de La Troba Kung-Fu, Lordy y
Llanero, d’Unidos por el Flow, Babacar
Gaye, de Black Baudelaire, Nikol
Kollars, de 08001, Mû, Famiya Khan,
de Shur-Rong, Shían i l’agrupació Veus i
música per a la integració.
Per a més informació, vegeu:
www.plataforma-llengua.cat/detotarrel
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Xarxa associativa de la immigració
Durant tot l’any, des de la Plataforma per la
Llengua hem dinamitzat una xarxa associativa
de la immigració, que està integrada
per diverses associacions de persones
immigrades i organitzacions de suport a les
poblacions immigrades, l’objectiu de la qual
és incentivar les relacions interculturals i
treballar iniciatives conjuntament. Formen part
de la xarxa entitats com: Associació d’Amics
del Poble Marroquí (ITRAN), Associació de
Treballadors Immigrants i Marroquins de
Catalunya (ATIMCA), Associació Catalana de
Residents Senegalesos, Associació de Tallers
Afrocatalans (ATAC), Associació de Treballadors
Pakistanesos, Asociación de Mujeres Ecuatoguineanas E’Waiso Ipola, Llactarú (Asociación
de Inmigrantes Ecuatorianos en Catalunya
para la Solidaridad y la Cooperación), Centro

Boliviano Catalán, Centre Cultural Islàmic
Camí de la Pau, Comunitat Palestina de
Catalunya, Cornellà Sense Fronteres, Federació
d’Associacions Americanes de Catalunya
(FASAMCAT), El Mirador dels Immigrants, Veu
Pròpia, Espazo Galego dos Països Catalans,
Els Altres Andalusos, Associació d’Estudiants i
Investigadors Xinesos de Catalunya, Federació
d’Entitats Bolivianes de Catalunya (Fedebol),
Asociación de Profesionales Bolivianos en
Barcelona (APBB), Rede.cat, Associació de
Dones Amazigues de Catalunya i Plataforma per
la Llengua. En el marc de la xarxa, s’han realitzat
diverses tasques d’acompanyament lingüístic a
aquestes entitats i la traducció de material de
l’entitat.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/xarxa

Sessions d’acollida i tallers
L’àrea d’acollida lingüística de la Plataforma per
la Llengua també organitza tallers l’objectiu
dels quals és fer reflexionar sobre els hàbits
lingüístics dels agents d’acollida i facilitar
arguments, eines i instruments per tal de
generar actituds favorables a l’ús del català,

permetent, així, millorar l’atenció a les persones
nouvingudes. Els tallers es plantegen amb
una metodologia dinàmica i participativa on els
participants poden debatre i reflexionar sobre
actituds i hàbits lingüístics.
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Exposicions d’acollida
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest
any en un acte al Parlament de Catalunya les
exposicions “El català? És chévere!” dirigida
a la població catalana d’origen llatinoamericà, i
“Obre’t en català!”, dirigida a la societat d’acollida
perquè s’adreci en català a les persones
nouvingudes. La presentació va ser presidida pel
president del Parlament, Molt Honorable Senyor
Ernest Benach, i va comptar amb la intervenció
del secretari de Política Lingüística, Bernat Joan,
i de representants de les entitats de nouvinguts

i de la Plataforma per la Llengua. A l’acte hi
van assistir representants de la classe política
catalana així com de la societat civil.

Vegeu les exposicions a:
www.plataforma-llengua.cat/serveis/exposicions_virtuals

Guia De cara a la ciutadania, de cara al català
La guia De cara a la ciutadania,
de cara al català s’ha editat
amb la col·laboració de la
Fundació Lluís Carulla i ha
estat pensada i publicada
amb l’objectiu d’esdevenir
una eina útil per a tots aquells
treballadors i treballadores de
les administracions públiques
i entitats. L’objectiu principal
és el de donar resposta
a les noves necessitats
lingüístiques amb què es
troba aquest col·lectiu en el
desenvolupament de la seva
feina, tenint en compte que

en pocs anys s’ha passat
d’un context majoritàriament
bilingüe o trilingüe (a la Vall
d’Aran) a un altre molt més
divers on s’hi parlen més de
250 llengües. Per tot plegat,
aquests professionals es
veuen abocats a una realitat
lingüística on la llengua
catalana té un paper de primer
ordre com a element bàsic per
a la futura inclusió social de les
persones nouvingudes.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/acollida
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Altres
La Plataforma per la
Llengua participa per
primer cop en el Saló Viu
Llatinoamèrica, celebrat
els dies 4 i 5 d’abril a la
Farga de l’Hospitalet de
Llobregat. L’entitat hi dóna
a conèixer els projectes
endegats per tal d’apropar
el català a les persones
que, procedents dels
diferents països d’Amèrica
Llatina, s’han establert
durant els darrers anys en
algun dels territoris de parla
catalana, i hi exposa també
la mostra “El català? És
chévere!”.

La Plataforma per la
Llengua guanya l’accèssit
del 8è Premi d’Idees per
Promoure l’Ús del Català a
Reus.
La Plataforma per la
Llengua signa un conveni
de col·laboració amb
l’entitat FEDELATINA
(Federación de Entidades
Latinoamericanas de
Catalunya) per promoure
conjuntament l’ús de la
llengua catalana entre
la comunitat d’origen
llatinoamericà de
Catalunya.

La Plataforma per la
Llengua presenta el
projecte “Inclusió social
i noves tecnologies” a la
Jornada d’Innovació de
serveis i continguts digitals
a l’àmbit social a Barcelona.
Representants de
les diferents entitats
que conformen la
xarxa associativa de la
immigració que coordina la
Plataforma per la Llengua
visiten el Parlament de
Catalunya i s’entrevisten
amb el president de la
institució, Molt Honorable
Senyor Ernest Benach,
i amb els representants
dels grups parlamentaris,
als quals fan preguntes i
expressen inquietuds.
S’edita en forma de llibret
de 32 pàgines del manifest
“El català, llengua comuna”,
prologat per Najat El
Hachmi, en versió bilingüe
català-amazic.
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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?”. L’àrea de Jocs i joguines de la
Plataforma per la Llengua busca solucionar un dèficit històric en la
normalització de la llengua en el 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 l’àrea.

Festa per al joc i la joguina en català
El dia 28 de novembre es va celebrar al passeig
de Sant Joan de Barcelona la sisena edició de la
Festa per al joc i la joguina en català. La festa va
ser un èxit i hi van passar prop de 4.000 persones,
tot un rècord. Aquesta jornada lúdica reivindica,
quan s’apropen Nadal i Reis, que les joguines que
els infants reben cada any per aquestes dates
incloguin el català en tots els suports lingüístics,
tant impresos com electrònics. L’objectiu final
d’aquesta activitat és arribar també als pares, a
qui es vol conscienciar perquè comprin joguines
etiquetades i amb les instruccions i menús en
català, i als botiguers, productors i distribuïdors
de joguines, a qui se’ls reclama que augmentin
l’oferta de joguines en la nostra llengua.
Per a més informació, vegeu:
www.plataforma-llengua.cat/festajoguina

Com cada any, la festa es complementa
amb l’edició de 26.000 cartes especialment
dissenyades per a l’ocasió on es demana als
Reis Mags que les joguines siguin en català.
Enguany, la festa ha anat acompanyada també de
l’elaboració d’una base de dades de 560 joguines
que inclouen el català. Les dades s’han obtingut
mitjançant enquestes, l’anàlisi de catàlegs i treball
de camp. Com a fruit d’aquesta anàlisi, es detecta
que actualment les joguines en català suposen un
6% del total de joguines que es venen al mercat.
Paral·lelament, s’ha elaborat un document amb
una llista de més de 150 establiments que venen
joguines que inclouen el català.
La Plataforma per la Llengua ha penjat al seu
web tots aquests recursos, a:
www.plataforma-llengua.cat/joguines
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Jocs i joguines

Altres
Col·laboració en
l’elaboració i edició del
Catàleg de jocs i joguines
en català del Consorci per a
la Normalització Lingüística.
Tramesa a les empreses de
joguines de la guia pràctica
per a les empreses del
sector, titulada I les teves
joguines, ja incorporen el
català?.

S’edita un quadríptic
titulat En català, jugues?
que explica els objectius
de la campanya per al
joc i la joguina en català
i planteja propostes
sobre què podem fer els
consumidors, els botiguers
i els fabricants per
promoure les joguines en
català.

La Plataforma per la
Llengua Maresme celebra
una taula informativa a la
Fira de Santa Llúcia de
Canet de Mar sobre les
joguines en català. S’hi
exposen jocs en català,
cartes del reis per poder
jugar en català, el nou
catàleg de joguines en
català 2009-2010, globus,
adhesius i samarretes de la
Plataforma per la Llengua.
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Aquesta àrea de treball es va crear quan es van detectar
incompliments de la llei en la retolació dels topònims de les
carreteres de la xarxa viària catalana. Les accions van encaminades
a aconseguir la presència, a Catalunya, de les formes catalanes
dels topònims corresponents als territoris del País Valencià, les
Illes Balears, la Franja de Ponent, la Catalunya del 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 va elaborar un informe per denunciar l’incompliment de
la llei en la retolació dels topònims propis catalans de zones com
la Catalunya del Nord, la Franja de Ponent i el País Valencià en les
carreteres del Principat de Catalunya.

Estudi sobre la toponímia
a l’aeroport del Prat
La Plataforma per la Llengua
ha elaborat enguany un
estudi sobre la toponímia a
l’aeroport del Prat. El treball
remarca que a l’aeroport, la
presència del català en la
toponímia de les destinacions
és inexistent i que en la
megafonia, la retolació i les
senyalitzacions, la llengua
catalana s’utilitza de manera
parcial o com a llengua
secundària. Els topònims de
les destinacions que apareixen
als panells informatius del
trànsit de vols només són

en castellà, llevat del cas de
“La Corunya” i dels casos en
què no existeix traducció al
castellà i, per tant, s’utilitza
el nom d’origen del lloc. Això
succeeix també quan les
destinacions són a territoris
de parla catalana, com és el
cas d’”Eivissa” i “Alacant”,
que apareixen anunciades als
panells únicament en la forma
castellana “Ibiza” i “Alicante”.

Estudi sobre
els establiments
a l’aeroport
Conjuntament amb l’estudi
sobre la toponímia a l’aeroport,
s’elabora també l’informe
Usos lingüístics i presència
del català en la retolació dels
establiments comercials
de l’Aeroport de Barcelona
(octubre 2009).
Vegeu l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/
toponimia

Vegeu l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/
toponimia
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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 difondre el català com a llengua de
prestigi, llengua d’acollida i llengua de tothom.
Des d’aquest vessant, la Plataforma per la Llengua ha posat en
marxa diverses accions per tal d’incidir de manera indirecta en
els agents socials a favor de l’ús del català (sectors empresarials,
audiovisuals o de transport, universitats, entitats, 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
flexible i dúctil.

500 disposicions legislatives
discriminen el català
La Plataforma per la Llengua
elabora un recull de 500
disposicions legislatives
de l’Estat espanyol que
discriminen la llengua catalana.

Aquest treball ha suposat
una recerca exhaustiva de les
lleis estatals que imposen el
castellà a Catalunya.
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Altres
Edició i distribució de 80.000
adhesius de sensibilització
lingüística amb lemes molt
diversos.
Edició i distribució del tríptic
I jo què puc fer? Es tracta
d’una petita guia pràctica per
promoure l’ús i la presència
del català.

La Plataforma per la
Llengua Tarragonès realitza
una acció a les platges
de Salou consistent
en el desplegament
d’una pancarta de grans
dimensions amb el lema
“Welcome to Catalonia, we
speak Catalan”

La Plataforma per la Llengua
Vallès Occidental organitza
al Casal Pere IV de Sabadell
la presentació del llibre De
la consciència a la conducta.
L’experiència de Tallers per la
Llengua.
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Membres de la Plataforma
per la Llengua despleguen
una pancarta amb el lema
“El català, llengua oficial de
la Unió Europea” en català,
anglès i alemany durant la
participació del president del
Parlament Europeu HansGert Pöttering en un col·loqui
amb alumnes d’ESADE a
Barcelona.

Edició de 5.000 nous cartells
amb el lema “Utilitza la
llengua”.

Edició de 1.300 samarretes
amb el lema “Utilitza la
llengua”.

Elaboració d’una ponència
per al tercer Congrés
Catalanista, sobre el
balanç dels 30 anys
d’autonomisme: “Estat
espanyol i llengua”.
Del 27 al 30 d’Abril se
celebra a la Universitat
d’Alacant la II Setmana per
la llengua. La Plataforma per
la Llengua País Valencià hi
participa amb el projecte “En
valencià, trenquem murs i
obrim fronteres” i participa
a la Taula “El multilingüisme
al País Valencià, visions des
de la universitat i des de la
immigració”.
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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 per a la nostra societat.

Documents notarials
Probablement tothom, en un moment o altre de
la seva vida, necessita documents notarials. El
procés de normalització de la llengua catalana
s’ha desenvolupat positivament en molts àmbits,
però malgrat els avenços aconseguits encara
avui és difícil obtenir documents notarials en
català. Però el fet és que tot ciutadà té el dret
de demanar i obtenir els documents notarials
que necessiti 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, posa en marxa des del 2005
un servei per tal d’oferir documents notarials en
català a través d’Internet. L’objectiu és contribuir
de manera activa a 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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Realització d’estudis
La Plataforma per la Llengua té 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 dels 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

Servei de correccions i traduccions
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 l’elaboració formal. En aquest
sentit, la nostra organització compta amb un equip de filòlegs,
correctors i traductors preparats per realitzar diversos tipus de
serveis lingüístics, enfocats especialment cap 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
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Una entitat de serveis

Servei d’assessorament i atenció de queixes
La Plataforma per la Llengua ofereix per
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.
En aquest sentit s’han aconseguit redreçar
situacions en favor del ciutadà (notaries,

retolació, cartes als restaurants, administració
pública...). En alguns casos, se n’han fet
comunicacions a la premsa.

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

Servei d’enllaços a webs relacionats amb la llengua
El web de la Plataforma per la Llengua ofereix
també un servei complet 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

Altres accions
Oferiment de recursos de campanyes i
actuacions lingüístiques a totes aquelles
persones, grups i entitats que desitgin treballar
pels drets lingüístics i nacionals. Assessorament
en la seva aplicació.

Xerrades i tallers a instituts, escoles i
universitats per tal de fomentar la consciència
lingüística entre els adolescents i joves, d’acord
amb les demandes actualment rebudes a la
nostra entitat.
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“El català suma”
La Plataforma per la Llengua va llançar el Nadal
passat la tercera fase de la campanya “El català
suma”, que va començar el mes de juliol. La
campanya es va endegar amb l’objectiu de
donar a conèixer mitjançant diverses dades
estadístiques i comparatives la situació del català
en diferents àmbits de la societat. I també per
recordar que la nostra llengua encara es troba
molt lluny del reconeixement de què gaudeixen
en el context de la Unió Europea i dels països
de tradició democràtica les llengües amb pes
demogràfic i comercial similar. La campanya vol
obtenir la implicació de tothom perquè posi el
seu gra de sorra per millorar aquesta situació.
Des del passat mes de juliol, la campanya ha
desplegat tot de missatges i xifres que han
posat de manifest, d’una banda, la vigència i
pes específic del català en l’àmbit internacional
i en molts sectors econòmics i culturals i, de
l’altra, la discriminació que la nostra llengua
encara experimenta en alguns sectors. Per
això, la campanya ha buscat tant explicar amb
xifres la situació actual de la llengua catalana a la
ciutadania com generar debat i reflexió i incitar a
actuar per millorar-ne els aspectes més negatius:
a sumar pel català.
Al juliol es van fer públiques tot un seguit de
dades que mostraven la situació de desigualtat
del català al cinema; al setembre, la campanya
va reclamar l’increment del pes de la nostra
llengua en el sector empresarial i socioeconòmic;
i finalment, al desembre, el missatge que
ha centrat les diferents accions ha estat el
d’incorporar el català en el món del joc i de la
joguina.

La imatge de la campanya, que s’ha mantingut
en totes les accions, representa una mena de joc
de construccions tipus Lego. Aquesta tipografia
modular simbolitza una idea-força que dóna
continuïtat a la campanya: la llengua la fem entre
tots, peça a peça, i l’aportació de tothom suma
fins a aconseguir que el català es trobi en la
situació que li pertoca.
Per a més informació, visiteu el web:
www.elcatalasuma.cat

37

Memoria Llengua_09.indd 37

12/04/10 14:06

Memòria 2009

Web
Reforma del lloc web de la Plataforma per
la Llengua (www.plataforma-llengua.cat),
que s’ha reestructurat perquè esdevingui un
veritable punt de trobada i una eina útil per
a la realització d’accions i activitats en favor
de la llengua. S’ha creat un disseny nou, s’ha
procedit a una reescriptura dels continguts,
s’han creat noves seccions i àrees de serveis
lingüístics per als usuaris, i s’han traduït les
parts més importants a l’anglès i a l’occità.
A partir del juliol de 2009 el nou web ja és
públic. El web ha tingut el 2009 una mitjana
aproximada de 10.000 visites mensuals. En
alguns mesos punta, com el mes d’abril,
s’han superat les 15.000 visites mensuals.
La difusió dels continguts del web es
completa amb l’enviament del butlletí
electrònic de la Plataforma per la Llengua.
Durant l’any 2009, se n’han enviat catorze.
El butlletí compta actualment amb més de
9.000 subscriptors, i en dos anys el nombre
d’adreces subscrites s’ha gairebé duplicat.
Podeu inscriure-us al butlletí a:
www.plataforma-llengua.cat/butlleti
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Altres

Xarxes socials
Durant l’any 2009 la
Plataforma per la Llengua
ha ampliat la seva presència
a les xarxes socials per tal
de difondre els projectes,
activitats, campanyes i
opinions de l’entitat de
manera massiva:

Facebook. La Plataforma
per la Llengua compta amb
un perfil a Facebook en
el qual a 31 de desembre
de 2009 hi ha registrades
4.620 persones i administra
diversos grups, que sumen
vora 10.000 membres.
www.facebook.com/
plataformaperlallengua
Youtube: Comptem també
amb un canal de Youtube
que durant el 2009 ha rebut
1.947 visites. Durant aquest
any s’hi han penjat 23
vídeos, que han estat vistos
en total 8.038 vegades. El
canal té 44 subscriptors.
www.youtube.com/
PlataformaxLlengua

Myspace: La Plataforma
per la Llengua ha obert
també dos comptes a
la xarxa Myspace: un
recull informació sobre el
projecte musical i d’acollida
Detotarrel (www.myspace.
com/detotarrel), i ha rebut
1.478 visites i té 58 amics;
l’altre té a veure amb la
campanya per aconseguir
el Myspace en català i per
difondre la música cantada
en català en aquest espai
virtual (www.myspace.com/
censgrups). Té 533 amics i
ha rebut 1.329 visites des
que és obert.

Twitter: La Plataforma per
la Llengua compta amb dos
comptes diferents a Twitter,
el propi de l’entitat (http://
twitter.com/llenguacat),
que té 115 seguidors,
i un específic per a la
campanya “A la universitat
en català” (http://twitter.
com/UniversitatCat), amb 35
seguidors.
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Publicacions

Comunicació

Edició de la memòria del
2008 de la Plataforma per
la Llengua en format de
llibret de dimensions DIN-A4
plegat, amb il·lustracions i
a tot color. Se n’han editat
2.000 exemplars, que s’han
distribuït a socis, diputats,
càrrecs electes i contactes
diversos.

Durant l’any 2009 s’han
publicat uns 30 articles
d’opinió en mitjans de
comunicació, la major
part dels quals es poden
trobar també al web de la
Plataforma per la Llengua, a
www.plataforma-llengua.cat/
articles/llistat.
Els articles s’han publicat
periòdicament en els mitjans
següents: El Punt, Vilaweb,
Tribuna Catalana, El Singular
Digital, Directe.cat i Es
Debat. També s’han publicat
articles esporàdicament en
mitjans com el diari AVUI,
les revistes Claror, Esquerra
Nacional, La Torre Ferrera,
la revista de l’Associació
Catalana de Municipis
(ACM), la revista del Consell
Nacional de la Joventut de
Catalunya, la revista Llengua
i Treball, del sindicat UGT,
entre d’altres publicacions.

Publicació de dos números
de la revista corporativa de
l’organització, La Corbella
(juny i desembre). La revista
és semestral i en els darrers
números ha multiplicat la
seva difusió: actualment
té una tirada de 9.000
exemplars i es reparteix
gratuïtament.
La publicació es pot consultar a:
www.plataforma-llengua.cat/
la_corbella
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Altres

Durant tot l’any 2009, la
Plataforma per la Llengua
ha organitzat 15 rodes de
premsa o presentacions
diferents, explicant les
diferents accions de
l’entitat o el posicionament
d’aquesta en relació a
diversos temes d’actualitat:
06/02/2009. Es presenten
al Parlament de Catalunya
les exposicions “El català?
És chévere!” i “Obre’t en
català!”.
25/02/2009. Es presenta
l’estudi sobre la toponímia a
l’aeroport del Prat.
04/03/2009. Les dues
exposicions “El català?
És chévere!” i “Obre’t en
català!” s’inauguren als
jardins del Palau Robert de
Barcelona, on s’exposen 15
dies.
17/04/2009. Roda de
premsa conjuntament amb
23 entitats de persones
immigrades per tal de
presentar l’acte “El català,
llengua comuna”, que es
celebra el dia de Sant Jordi.

07/05/2009. Les dues
exposicions “El català?
És chévere!” i “Obre’t
en català!” s’inauguren a
l’Ajuntament de Barcelona,
on s’exposaran durant
diversos dies.
12/05/2009. Roda de
premsa per tal de denunciar
la reducció d’hores de
llengua catalana al batxillerat,
conjuntament amb Òmnium
Cultural i la Plataforma de
Professors en Defensa del
Català al Batxillerat.
20/05/2009. La Plataforma
per la Llengua presenta
l’estudi El català a la
telefonia mòbil.
27/05/2009. La Plataforma
per la Llengua presenta la
guia La llengua catalana en
l’etiquetatge de les grans
marques.
18/06/2009. Es presenta
la guia titulada Proposta
per a l’establiment d’un
Codi de bones pràctiques
a l’empresa en relació
amb l’ús del català en els
productes i serveis que
s’ofereixen a les persones
consumidores.

10/07/2009. Presentació
en roda de premsa de la
campanya de sensibilització
“El català suma”.
09/09/2009. Roda de
premsa de presentació del
CD Detotarrel.
28/10/2009. Roda de
premsa de presentació dels
estudis Usos lingüístics i
presència del català en la
retolació dels establiments
comercials de l’Aeroport de
Barcelona i Usos lingüístics
i presència del català a
la toponímia emprada a
l’Aeroport de Barcelona.
03/11/2009. Roda de
premsa de presentació de la
campanya “A la universitat
en català!”.
09/11/2009. Roda de
premsa de presentació de la
guia De cara a la ciutadania,
de cara al català.
16/12/2009. Roda de
premsa de presentació
del Segell de Qualitat per
a la Compra de Productes
Etiquetats en Català
(QPECAT).
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Convenis

Voluntariat

Renovació de convenis amb
diverses entitats i mitjans
de comunicació per tal de
millorar la difusió de les
activitats de la Plataforma
per la Llengua i per realitzar
activitats per estendre l’ús
de la llengua catalana en
diversos sectors:
Signatura d’un nou conveni
de col·laboració amb Abacus
Cooperativa.
Renovació de l’acord
d’intercanvi publicitari amb el
diari El Punt.
Renovació del conveni amb
l’Associació Catalana de
Municipis.
Renovació del conveni
amb la promotora musical
independent en català
Tercera Via.
Renovació del conveni amb
Llibreria Ona.
Renovació de l’acord de
col·laboració amb el portal
de notícies Racó Català.

Des de l’àrea de Participació
i voluntariat, i conjuntament
amb el Grup Enderrock, s’ha
endegat una campanya per
aconseguir que la popular
xarxa musical d’Internet
de Microsoft, Myspace,
sigui també en català. La
campanya ha començat

amb la creació d’un grup a la
xarxa, que vol incloure tots
els artistes i grups de música
que cantin en català per tal
de mesurar-ne la importància
numèrica i, alhora, per
fomentar els grups que
canten en la nostra llengua.
Vegeu el grup a:
www.myspace.com/censgrups
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Altres

Altres
Sopar de celebració dels 15
anys de la Plataforma per la
Llengua amb l’assistència de
90 persones, al restaurant Via
Fora de Barcelona.
Recollida de signatures per
a la iniciativa de legislació
popular “Una televisió sense
fronteres” perquè els canals
de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals
es puguin a veure al País
Valencià.

Participació i muntatge
de diferents parades
d’informació arreu del territori
de parla catalana.
Distribució del material de
sensibilització lingüística
editat per la Plataforma per la
Llengua arreu dels territoris
de llengua i parla catalanes.

La Plataforma per la Llengua
Tarragonès i l’Ajuntament
de Tarragona editen postals
perquè el turistes coneguin
el català, amb el lema “Fes
turisme a Tarragona i coneix
el català”.

Organització de xerrades,
actes i activitats diverses de
sensibilització lingüística al
llarg de tots els territoris de
llengua i parla catalanes.
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Gener
Durant tot l’any, des de la
Plataforma per la Llengua hem
dinamitzat una xarxa associativa
de la immigració integrada
per diverses associacions de
persones immigrades amb
l’objectiu d’incentivar les relacions
interculturals i treballar iniciatives
conjuntes. (plana 19)
Membres de la Plataforma per la
Llengua despleguen una pancarta
amb el lema “El català, llengua
oficial de la Unió Europea” durant
la participació del president
del Parlament Europeu HansGert Pöttering en un col·loqui a
Barcelona. (plana 31)

Febrer
Es presenten al Parlament de
Catalunya les exposicions “El
català? És chévere!” i “Obre’t en
català!”. (plana 20)
Es presenta l’estudi sobre la
toponímia a l’aeroport del Prat.
(plana 27)
S’edita i es distribueix el tríptic I
jo, què puc fer?, una petita guia
pràctica per promoure l’ús i la
presència del català. (plana 30)

Març
Les dues exposicions “El català?
És chévere!” i “Obre’t en català!”
s’inauguren als jardins del
Palau Robert de Barcelona, on
s’exposen 15 dies. (plana 41)
La Plataforma per la Llengua
elabora el document El català
en el món socioeconòmic,
un recull pràctic de dades
socioeconòmiques que explica la
situació general del català.
(plana 9)
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Abril
Per Sant Jordi, la Plataforma per
la Llengua celebra, conjuntament
amb 23 entitats de persones
immigrades, la jornada “El català,
llengua comuna” i presenta
l’espectacle musical Detotarrel.
(plana 17)

Maig
Les dues exposicions “El català?
És chévere!” i “Obre’t en català!”
s’inauguren a l’Ajuntament de
Barcelona, on s’exposaran durant
diversos dies. (plana 41)

L’exposició “La llengua en
l’etiquetatge de les grans
marques” s’exposa al Casal
d’Acció Cultural del País Valencià
a Castelló.

Roda de premsa per tal de
denunciar la reducció d’hores
de llengua catalana al batxillerat,
conjuntament amb Òmnium
Cultural i la Plataforma de
Professors en Defensa del Català
al Batxillerat. (plana 15)

La Plataforma per la Llengua
participa per primer cop en el Saló
Viu Llatinoamèrica. (plana 21)

La Plataforma per la Llengua
presenta l’estudi El català a la
telefonia mòbil. (plana 7)

La Plataforma per la Llengua País
Valencià participa en la II Setmana
per la llengua de la Universitat
d’Alacant amb el projecte “En
valencià, trenquem murs i obrim
fronteres”. (plana 31)

La Plataforma per la Llengua
presenta la guia La llengua
catalana en l’etiquetatge de
les grans marques. L’exposició
del mateix nom es mostra a la
biblioteca Vapor Vell de Barcelona.
(plana 8)

La Plataforma per la Llengua
participa en el el tercer Congrés
Catalanista amb la ponència
“Estat espanyol i llengua
catalana”. (plana 31)

Juny
Es presenta la guia titulada
Proposta per a l’establiment
d’un Codi de bones pràctiques a
l’empresa en relació amb l’ús del
català en els productes i serveis
que s’ofereixen a les persones
consumidores. (plana 8)
La Plataforma per la Llengua
presenta el projecte “Inclusió
social i noves tecnologies” a la
Jornada d’Innovació de serveis i
continguts digitals a l’àmbit social
a Barcelona. (plana 21)

L’Ajuntament de Girona s’adhereix
a la campanya “A taula, en català”.
(plana 8)
La Plataforma per la Llengua
participa en la XXIV Trobada
de Centres d’Ensenyament en
Valencià de la Ribera. (plana 15)
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Juliol
Presentació en roda de premsa
de la campanya de sensibilització
“El català suma”. La primera acció
d’aquesta campanya denuncia
que només un 3% del cinema és
actualment en català. (plana 37)
Es publica un nou número de
La Corbella, el quinzè, en què
s’entrevista al president de la
Generalitat, José Montilla.
(plana 40)
Reforma del lloc web de la
Plataforma per la Llengua.
(plana 38)
S’endega una campanya per
aconseguir que la popular xarxa
musical d’Internet de Microsoft,
Myspace, sigui també en català.
(planes 39 i 42)
La Plataforma per la Llengua
Tarragonès i l’Ajuntament de
Tarragona editen un seguit de
postals amb el lema “Fes turisme
a Tarragona i coneix el català”
per tal que el turistes coneguin el
català. (plana 43)

Agost
La Plataforma per la Llengua
Maresme participa en la Gran Nit
de la Sardana de Canet de Mar.
(plana 11)
La Plataforma per la Llengua
Tarragonès realitza una acció a les
platges de Salou consistent en el
desplegament d’una pancarta de
grans dimensions amb el lema
“Welcome to Catalonia, we speak
Catalan”. (plana 30)

Setembre
Roda de premsa de presentació
del CD Detotarrel. (plana 18)
La campanya “El català suma”
apareix publicitada en diversos
autobusos de la xarxa municipal
de Barcelona denunciant la
desigualtat legislativa entre el
català i el castellà. (plana 37)
La Plataforma per la Llengua
signa un conveni de col·laboració
amb l’entitat FEDELATINA per
promoure l’ús de la llengua
catalana entre la comunitat
d’origen llatinoamericà de
Catalunya. (plana 21)

Octubre
Roda de premsa de presentació
de dos estudis sobre els usos
lingüístics en la retolació de
l’aeroport i en els establiments
del recinte. (plana 27)
La Plataforma per la Llengua
participa en l’organització de la
Trobada de voluntariat lingüístic
universitari. (plana 15)
La Plataforma per la Llengua
emet un comunicat en què valora
positivament l’avantprojecte de
Llei del cinema de Catalunya que
elabora el Govern català.
(plana 11)
La Plataforma per la Llengua País
Valencià participa a les II Jornades
del 9 d’octubre a la Universitat
d’Alacant.
Sopar de celebració dels 15 anys
de la Plataforma per la Llengua.
(plana 43)
La Plataforma per la Llengua
Vallès Occidental torna a
col·laborar amb el Cicle de
Cinema Català de Sabadell.
(plana 11)
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Novembre
Roda de premsa de llançament
de la campanya “A la universitat
en català!”. (plana 14)
Roda de premsa de presentació
de la guia De cara a la ciutadania,
de cara al català. (plana 20)
L’exposició “L’etiquetatge en les
grans marques” visita Les Borges
Blanques.
Es celebra la sisena edició de la
Festa per al joc i la joguina en
català. (plana 23)

Desembre
La Plataforma per la Llengua
guanya l’accèssit del 8è Premi
d’Idees per Promoure l’Ús del
Català a Reus. (plana 21)

Roda de premsa de presentació
del Segell de Qualitat per a la
Compra de Productes Etiquetats
en Català (QPECAT). (plana 8)

S’edita una versió de la Guia
pràctica d’acollida lingüística
adaptada per a les Illes Balears.

La campanya “El català suma”
es tanca amb una acció centrada
en denunciar l’ínfima presència
de joguines en català al mercat.
(plana 37)

Es presenta la guia Què és això
del català?, una guia lingüística
universitària que explica què és
la llengua catalana als estudiants
universitaris d’intercanvi.
(plana 15)

Es publica un nou número de La
Corbella, el setzè. (plana 40)

S’edita un quadríptic titulat En
català, jugues? que planteja
propostes sobre què podem fer
els consumidors, els botiguers i
els fabricants per promoure les
joguines en català. (plana 25)
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