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La Plataforma per la Llengua
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
diferents 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, en l’educació i en 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, l’Empordà, el Maresme,
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 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, 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%
en els darrers anys.
Introducció del català a les empreses de
telefonia fixa i telefonia mòbil (retolació,
publicitat i contingut dels productes): TelefónicaMovistar, 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.

Introducció del català en les ofertes de serveis
(fullets, catàleg, etc.) d’AKI, Bauhaus, Decathlon,
FNAC i Frigo.
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.
Millores importants en la catalanització
d’empreses que operen al País Valencià: ONO,
el Corte Inglés, Hipercor, Mercadona, Caprabo i
Caixa Penedès.
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.
Millora en la catalanització de topònims
catalans com València, Perpinyà, Alacant,
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Passem comptes

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.

nouvinguts, com les exposicions “Obre’t en
català!” i “El català? És chévere!”, que ja han
recorregut més de 40 espais i poblacions de tot
el país.

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

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.

Disney i Warner: marxa enrere en llurs negatives
de doblar les grans estrenes infantils al català.
Hem contribuït al doblatge al català de les
estrenes de sagues comercials com Harry
Potter, El senyor dels anells i La guerra de les
galàxies, entre d’altres films.
Dinamització de la xarxa associativa de
la immigració, que comprèn 23 entitats, i
col·laboració amb d’altres entitats vinculades a
diversos col·lectius de nouvinguts per realitzar
diversos projectes.

Introducció total o parcial del català en els webs
d’AENA, Aigua de Viladrau, Bimbo, Fontvella,
Gallinablanca i Nutrexpa.
Contribució a la versió en català de Windows
Live, Hotmail, Windows Live Messenger,
el cercador Bing i en d’altres productes de
Microsoft mitjançant pedaços, i també en el
programa Adobe Reader (versió 9.1).

Creació de materials d’acollida lingüística
adreçats tant a la societat d’acollida com als
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Èxits del 2010

La campanya “A la universitat en català!”, que
es realitza amb la col·laboració dels sindicats
SEPC, AEP, AJEC, BEA, EeA, FNEC, JML
i PUC, aconsegueix recollir més de 15.000
postals signades per promoure el català a les
universitats.
Impuls de la 7a Festa per al joc i la joguina en
català, a la qual hi assisteixen més de 5.000
persones, rècord de públic.
L’organització posa a disposició de la ciutadania
diversos recursos en línia on es poden trobar una
llista de 670 joguines que incorporen el català,
així com dos documents més amb una llista de
més de 150 botigues de joguines on es poden
adquirir joguines en català i una altra de 75
fabricants de jocs i joguines en català.
En dos mesos, la Plataforma per la Llengua
guanya tres guardons a la seva trajectòria: el
Premi Abacus 2010 en la categoria de Cultura,
per la tasca realitzada en l’acollida lingüística,
el Premi de Voluntariat en la modalitat d’àmbit
nacional, per la coordinació del programa
Voluntariat lingüístic juvenil, i el Premi al millor
projecte associatiu del CNJC.
Adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la
campanya “A taula, en català”, promoguda per
l’ADEC i la Plataforma per la Llengua.
Les accions i campanyes de la Plataforma per
la Llengua fan que empreses com Aigua de
Viladrau, San Miguel, Frit Ravich, Frigo, Nestlé,

Pinord, Biospirit, Marsan Prius, Tecnotron o la
cadena de botigues Natura comencin a introduir
el català en l’etiquetatge dels seus productes.
També s’aconsegueix que per primer cop la
publicitat de marques de cotxe com Seat, Audi
o Ford o de grans cadenes com Media Markt
introdueixi la nostra llengua. També apareixen
dos nous arrossos etiquetats en català, l’Arròs
extra 1kg Gourmet i l’Arròs Bayo.
Els plafons de gelats de Frigo, Nestlé i
Ben&Jerry’s també comencen a incorporar la
llengua catalana.
L’empresa Apple anuncia que els nous IPhone,
IPad i IPod Touch inclouran el català en la propera
actualització.
Els sis gags realitzats conjuntament amb la
productora Minoria Absoluta amb l’objectiu
de conscienciar lingüísticament reben més de
30.000 visites a les xarxes socials.
L’èxit de la guia Salam al català fa que la
Plataforma per la Llengua decideixi fer-ne
dues noves adaptacions adreçades a públics
diferents: una per a la comunitat urdú de religió
musulmana i una altra per a les entitats de
Sabadell.
Dos dels materials amb més èxit de l’entitat, la
guia Què faig si...? i la Guia pràctica d’acollida
lingüística s’adapten a l’eusquera i a la realitat
pròpia del País Basc com a part d’un conveni signat
amb la cooperativa de serveis lingüístics Emun.
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Passem comptes

La Plataforma per la Llengua recull en un
document diversos informes que comparen
el reconeixement legal que té el català a
l’Estat amb la situació que experimenten altres
llengües amb un nombre similar de parlants
en el context europeu i en d’altres països
plurilingües.
Realització de propostes i al·legacions a la
tramitació de les lleis com la Llei d’acollida,
el Codi de consum o la Llei del cinema de
Catalunya.
La Plataforma per la Llengua presenta el llibret El
català també és meu, la primera guia que descriu
en primera persona el procés i l’experiència
d’aquells que han adoptat el català.
Edició i distribució de 80.000 nous adhesius
de sensibilització lingüística amb lemes molt
diversos.
La Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle
porten a Catalunya representants de diversos
organismes d’Estònia, Finlàndia i el Quebec amb
l’objectiu de demostrar que la poca presència
del cinema doblat i/o subtitulat en català és una
excepció mundial.
La campanya “Volem crispetes” porta al carrer
el debat sobre la situació de desigualtat de la
llengua catalana al cinema. En el marc d’aquesta
campanya, es reparteixen gratuïtament més de
3.000 paperines plenes de crispetes pel cinema
en català en diverses accions de carrer.

La Plataforma per la Llengua aconsegueix que
més de 9.000 persones es queixin a través
del seu web pel tancament patronal de sales
convocat pel Gremi d’Empresaris de Cinemes
contra la Llei del cinema.
El cicle de cinema a la fresca en català a la platja
de la Picòrdia d’Arenys de Mar aplega més de
1.500 persones.
La Plataforma per la Llengua avalua l’ús del
català en diversos sectors, com el de les
televisions privades, els catàlegs de les agències
de viatge, els productes ecològics i les agències
de viatge.
Tramitació de més de 4.700 consultes i queixes
lingüístiques, que han suposat redreçar moltes
situacions en favor del ciutadà.
Ampliació i consolidació de la presència de
l’entitat a les xarxes socials Facebook, Youtube,
Twitter i Myspace.
Publicació de prop de 50 articles d’opinió en
diferents mitjans de comunicació i aparició de les
campanyes o posicionaments de l’entitat en 127
mitjans diferents.
Incorporació de 350 nous voluntaris en les
activitats de l’organització.
El programa Voluntariat per la Llengua fa 20
noves parelles el 2010.
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1. Àrea d’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.
Així, 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.

Desplegable El català, llengua d’acollida
S’edita aquest material de sensibilització
redactat en set llengües (català, urdú, castellà,
àrab, amazic, xinès i anglès), que té com a
objectiu conscienciar les persones immigrades
sobre la importància i la utilitat de conèixer la

llengua catalana per a la seva vida quotidiana.
La publicació conté 4 vinyetes que de manera
molt gràfica i entenedora descriuen situacions
on la utilització de la llengua catalana és una font
d’avantatges. Se n’han editat 10.000 exemplars.
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Per Sant Jordi,
“El català, llengua comuna”
Un any més, per Sant Jordi, la Plataforma per
la Llengua organitza, conjuntament amb vint-idues organitzacions de nouvinguts, una jornada
d’actes a la plaça Universitat de Barcelona sota
el lema “El català, llengua comuna”. Es tracta
de la sisena edició d’aquests actes, que tenen
l’objectiu de destacar el paper del català com a
element d’inclusió de les persones nouvingudes
i d’afavorir l’intercanvi de les persones acabades
d’arribar amb les entitats i la població catalana.
L’acte segueix la tònica dels darrers anys, amb
la música com a protagonista i amb la filosofia
de teixir complicitats entre músics d’origen
català i d’altres d’origen nouvingut. Així, durant
tota la tarda se succeeixen actuacions del grup
Macedònia, acompanyat del cor infantil de
Voces y música para la integración, de Rumba
Amazigha i Tinkuna Danses. La pluja impedeix
continuar amb les següents actuacions (una
nova edició de l’espectacle Detotarrel i el concert
del grup Pirat’s Sound Sistema conjuntament
amb un reguitzell de col·laboradors d’origen
nouvingut). Enguany, com a novetat, les
activitats i tallers que cada any es realitzaven
al matí de Sant Jordi i que anaven adreçades
als més menuts es traslladen a l’escola Ferran
Sunyer, un centre amb una elevada quantitat
d’alumnat d’origen nouvingut.

Les entitats organitzadores són les següents:
Associació d’Amics del Poble Marroquí (ITRAN),
Associació de Treballadors Immigrants i Marroquins
de Catalunya (ATIMCA), Associació Cultural, Educativa
i Social Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP),
Associació Catalana de Residents Senegalesos,
Associació de Tallers Afrocatalans (ATAC), Associació
de Treballadors Pakistanesos, Asociación de Mujeres
Ecuato-guineanas E’Waiso Ipola, Llactarú (Asociación
de Immigrantes Ecuatorianos en Catalunya para la
Solidaridad y la Cooperación), Casa Eslava, 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.

El Detotarrel, a Calella
La Plataforma per la Llengua Maresme, coincidint
amb el cinquè aniversari de la territorial, presenta
l’espectacle musical Detotarrel a la 30a Fira de
Calella i l’Alt Maresme. En el concert, grups
musicals procedents de la nova immigració i
cantants i músics de la societat d’acollida canten
conjuntament i en diferents llengües diversos
temes composats pel grup Nour amb el català
com a llengua comuna.
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Àrea d’Acollida lingüística

Noves adaptacions de la guia Salam al català
a la realitat de Sabadell i a la llengua urdú
L’èxit de la guia Salam al català fa que la
Plataforma per la Llengua decideixi fer-ne dues
noves adaptacions adreçades a públics diferents:
d’una banda, es fa una nova versió adaptada a la
comunitat urdú de religió musulmana. Salam al
català, una presentació a la comunitat islàmica i
de parla urdú de Catalunya es presenta a la nova
seu del Consell Islàmic i Cultural de Catalunya.
El projecte s’ha realitzat amb la col·laboració
de diverses entitats i suposa la traducció de la
guia a l’urdú i l’adaptació dels elements culturals
i lingüístics a aquesta comunitat. Se n’editen
6.000 exemplars. D’altra banda, amb pocs mesos
de diferència, també se’n publica una nova
edició (1.500 exemplars) adreçada a les entitats

de Sabadell. Així, aquesta edició compta amb la
col·laboració especial d’entitats com Associació
Catalanoamaziga Anaruz N Afrika, Associació
Cultural Ar-Rissalah, Associació Sociocultural
Al-Tanauir, Associació Sociocultural Anasiha,
Associació Wafae, Comunidad Cultural De La
Paz y La Comunicación en Sabadell, Comunitat
Islàmica Subsahariana de Sabadell, Comunitat
Musulmana Al-Huda i el Consorci per a la
Normalització Lingüística. La guia compta amb la
presentació de Ramon Burgués i Salsé, regidor
d’Educació i Convivència de l’Ajuntament de
Sabadell, i a l’apartat ”On puc aprendre català?”
s’hi indiquen dades d’on es pot aprendre català a
Sabadell.

Sensibilitzar amb l’humor de Minoria Absoluta
La Plataforma per la Llengua llança una nova campanya de
sensibilització que té com a objectiu convidar a reflexionar
al voltant de les situacions lingüístiques més habituals que
es donen quan un catalanoparlant es dirigeix a un nouvingut.
La campanya s’estructura en sis gags humorístics que ha
produït la productora audiovisual Minoria Absoluta, i en què
hi participen alguns dels actors habituals de la productora i
que se situen en escenaris quotidians on aquestes situacions
lingüístiques són habituals (com una reunió de veïns, una
escola, un banc...) i assenyalen qüestions paradoxals on es
veu immersa la llengua i els seus parlants, o bé les persones
que encara no la parlen però que hi volen entrar en contacte.
Vegeu els sis vídeos a:
www.youtube.com/plataformaxllengua
11
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Altres
La Guia pràctica d’acollida
lingüística s’adapta a
l’eusquera i a la realitat
pròpia del País Basc com
a part d’un conveni signat
amb la cooperativa de
serveis lingüístics Emun.
A la guia s’hi exposen
reflexions i alguns
recursos pràctics per als
professionals i el voluntariat
que acullen l’alumnat
nouvingut i les seves
famílies. Es realitza un acte
de presentació a Bilbao.

Es llança el curt audiovisual
La nostra llengua, també,
enregistrat durant el procés
de treball previ al Sant Jordi
2010 i durant la mateixa
diada, i que durant uns 10
minuts mostra l’activitat
que es duu a terme des de
les entitats de persones
immigrades i el projecte
col·lectiu “El català, llengua
comuna”.
La campanya “Si us plau,
parla’m en català”, iniciada
l’any 2008, arriba a Reus.
La Plataforma per
la Llengua signa el
Pacte Nacional per a la
Immigració, al costat
dels representants de la
Generalitat de Catalunya i
de 68 agents més.

Les exposicions itinerants
“Obre’t en català!” i “El
català? És chévere!”
s’exposen en diversos
espais de Sabadell (al
Centre Cívic de Sant
Oleguer, al Centre Cívic de
Can Rull, al Centre Cívic
Creu Alta–Can Balsach, al
Club Natació Sabadell, a la
Biblioteca Sud de Sabadell,
a la Galeria Abbé Pierre,
dels Encants Drapaires
d’Emaús i a la Unió
Excursionista Sabadell) i
“El català? És chévere!”
també a Caldes de
Montbui, Mataró, Alcanar,
Arenys de Mar, Premià
de Mar, Premià de Dalt,
Sant Feliu de Llobregat,
Canet de Mar, Reus i a la
Universitat d’Alacant.
Veieu les exposicions a:
www.plataforma-llengua.cat/
serveis/exposicions_virtuals

Podeu veure la versió
en èuscar de la guia a
www.plataforma-llengua.cat/
publicacions
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Àrea d’Acollida lingüística

Durant el 2010, les
delegacions territorials de
la Plataforma per la Llengua
envien a un centenar
d’emissores de ràdio del
Maresme, del Vallès, del
Tarragonès, del Camp de
Tarragona i de les Terres de
l’Ebre el CD del projecte
musical Detotarrel, que
pretén destacar el paper
del català com a element
d’inclusió de les persones
nouvingudes. El CD es
distribueix, també, durant
la setmana de Sant Jordi
a les llibreries Ona, Proa i
Catalònia, i entre els socis
de la Cooperativa Abacus.

Es presenta una nova
versió del manifest El
català, llengua comuna
en versió bilingüe català/
amazic. Aquesta tasca és
possible fruit del treball de
les diferents entitats arran
de la campanya que porta
el mateix nom i que se
celebra cada any per Sant
Jordi.

Impulsem la creació del
nou web d’ACESOP,
l’associació de dones
pakistaneses que participa
en la xarxa de la immigració
coordinada per la
Plataforma per la Llengua.
Veieu-lo a:
www.acesop.cat

Segueix el
desenvolupament del
programa Voluntariat
per la Llengua, impulsat
per la Secretaria de
Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya
i el Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Com a novetat, des de la
Plataforma per la Llengua
es presenta un projecte
de Voluntariat lingüístic
juvenil en què les parelles
tenen edats compreses
entre els 16 i els 30
anys i, a més, realitzen
activitats complementàries
en grup per intercanviar
experiències. Al juliol
es presenta l’opuscle
L’experiència del
Voluntariat lingüístic juvenil,
que recull les experiències
del programa.

Veieu-lo a:
www.plataforma-llengua.cat/
publicacions
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2. Àrea d’Administracions
públiques

14

Memoria Llengua_2010-ok.indd 14

23/03/11 17:06

Aquesta àrea de treball incideix en totes les administracions
públiques (locals, comarcals, autonòmiques, estatals, europees i
internacionals) i les seves actuacions directes i indirectes pel que
fa a l’àmbit de la llengua. La Plataforma per la Llengua té l’objectiu
d’assegurar que aquestes administracions reconeguin la llengua
catalana, la utilitzin i la incentivin davant de tercers. En aquest
àmbit, la Plataforma per la Llengua també proposa revisar les
normatives i legislacions actuals i incentivar la presència del català
en les noves normatives, així com treballar en favor de l’oficialitat
del català a Europa.

500 lleis imposen el castellà a Catalunya
La Plataforma per la Llengua fa públic el
document L’anomalia lingüística espanyola, un
recull de tres informes interrelacionats i que
comparen el reconeixement legal que té el català
a l’Estat amb la situació que experimenten altres
llengües amb un nombre similar de parlants en el
context europeu i en d’altres països plurilingües.
L’informe inclou els següents documents:
Presència de les llengües pròpies en webs
oficials de països multilingües. Comparació dels
casos espanyol, suís, finès, belga i canadenc,
que compara els tractaments lingüístics dels
webs institucionals del cap d’estat, el govern,
el parlament, l’exèrcit, el tribunal constitucional
o equivalents, els serveis ferroviaris públics i
l’agència oficial de turisme en diferents països.

Tractament oficial de les llengües en els països
de la Unió Europea i de l’espai Schengen, que
compara el reconeixement de l’oficialitat de
diverses llengües en relació amb el nombre de
parlants.
500 disposicions impositives del castellà a
casa nostra, un recull de 500 exemples de
normatives, reglaments i disposicions vigents
que obliguen o estableixen de manera impositiva
el castellà en les activitats i relacions amb
l’administració als ciutadans i empreses del
domini lingüístic català dins de l’Estat espanyol.
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Reaccions a la sentència contra l’Estatut
La Plataforma per la Llengua
reacciona davant la sentència
del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Es difonen diferents
comunicats de premsa
que analitzen la sentència i
expliquen el posicionament
de l’entitat, també en mitjans
internacionals. L’entitat
participa en la manifestació del
10 de juliol sota el lema “Som
una nació. Nosaltres decidim”,
organitzada per Òmnium
Cultural. A més, l’organització
engega una campanya via
web perquè els ciutadans
puguin queixar-se al Tribunal
Constitucional i al Defensor
del Pueblo, i publica un dossier
explicatiu al respecte.
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Àrea d’Administracions públiques

Altres
La Plataforma per la
Llengua elabora el
document Compromís
per la llengua, que lliurem
a les diferents forces
polítiques que concorren a
les eleccions del Parlament
de Catalunya de 2010.
Aquest document pretén
establir un diàleg amb
les formacions polítiques
per poder conèixer les
mesures previstes per
tal d’avançar vers el ple
reconeixement dels
drets lingüístics dels
catalanoparlants.

Es participa en un acte
a Òmnium Cultural per
demanar que la Llei de
l’aranès s’anomeni Llei
de l’occità i que inclogui
algunes modificacions a
favor de l’occità.

Seguiment i realització de
propostes i al·legacions a la
tramitació de les següents
lleis: Llei d’acollida, Codi de
consum, Llei del cinema de
Catalunya.

La Plataforma per la
llengua elabora propostes
per al Reglament d’ús del
català de l’Ajuntament de
Barcelona i les envia als
grups municipals.
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3. Àrea de Catalanoparlants
d’adopció
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Aquesta àrea de treball té com a funcions principals l’elaboració i
difusió de discurs des de la perspectiva d’aquelles persones que
no tenen el català com a llengua primera i que, per tant, l’han
adoptat. Pretén, per tant, legitimar els nous catalanoparlants dins
la comunitat lingüística, i d’aquesta manera contribuir a legitimar la
llengua catalana per tal que esdevingui la llengua comuna.

Una guia per a persones que volen adoptar el català
L’àrea de Catalanoparlants
d’adopció de la Plataforma
per la Llengua presenta la guia
El català també és meu, un
llibret bilingüe (català i castellà)
escrit per persones que han
adoptat el català, i que llença
propostes positives i pràctiques
per ajudar els nouvinguts a
integrar-se en la llengua i la
societat catalanes. Té com
a destinataris persones que
estiguin aprenent català i futurs
nous parlants. Aquesta guia
explica l’experiència d’aquells
que han pujat al carro de la
llengua catalana. La guia, que
compta amb un pròleg de
l’empresari de la comunicació
Justo Molinero, un exemple de
model d’integració lingüística,
vol ser una eina adreçada a
tothom que vol aprendre el
català però que encara no
ha començat a fer-ho, a qui

encara no ho ha decidit perquè
té certa resistència i als que
ja el saben però que encara
no s’han llençat a parlar-lo.
S’estructura en 6 fases que
recorren el procés d’adopció
lingüística de les persones que
arriben al país desconeixent
la llengua catalana i que
acaben adoptant-la com a
llengua comuna, i que recullen
les resistències, prejudicis,
obstacles i l’esforç a què
s’enfronten, però també els
beneficis de parlar el català.
S’han editat 5.000 exemplars
de la guia, que es distribuiran
bàsicament al Principat de
Catalunya -sobretot a la zona
metropolitana de Barcelona-,
però també al País Valencià i a

les Illes Balears. La distribució
es realitzarà a través dels
centres d’aprenentatge de
català, com el Consorci per a
la Normalització Lingüística o
el programa Voluntariat per la
Llengua, i de diferents entitats.

Veieu-la a:
www.plataforma-llengua.cat/publicacions
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4. Àrea de 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 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 en els ciutadans a
través de missatges positius que denotin la llengua com a quelcom
flexible i dúctil.

La guia Què faig si...? s’adapta a l’eusquera
La guia Què faig si...? Alguns suggeriments que poden ésser
útils per afrontar situacions quotidianes pel que fa a l’ús del català
traspassa les fronteres dels Països Catalans i s’adapta a l’eusquera
i a la realitat pròpia del País Basc com a part d’un conveni signat
amb la cooperativa de serveis lingüístics Emun. A la guia se
suggereixen idees i alternatives d’actuació per a totes aquelles
persones preocupades per l’ús de la llengua i que poden tenir
dubtes davant de determinades situacions que es poden trobar
en la vida diària.
Podeu veure la versió en èuscar de la guia a:
www.plataforma-llengua.cat/publicacions
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Altres
Es llança la campanya Pel
coneixement del català per
a l’accés a un lloc de treball
de les administracions
valencianes, organitzada per
la Plataforma per la Llengua
País Valencià conjuntament
amb altres entitats
agrupades dins la Plataforma
“Sí al valencià”.
Per la Diada de Sant Jordi,
la Plataforma per la Llengua
del Vallès Occidental instal·la
una parada amb material
divers de l’entitat a Sabadell.
Paral·lelament, al mateix dia,
la Plataforma per la Llengua
Tarragonès surt al carrer per
repartir milers d’adhesius de
sensibilització per la Rambla
Nova de Tarragona.
La Plataforma per la Llengua
del País Valencià presenta
la guia Què faig si...? a
la Universitat Jaume I de
Castelló.

La Plataforma per la Llengua
Tarragonès envia material
de sensibilització lingüística
sobre la llengua catalana a
més d’un centenar d’entitats
juvenils, culturals, cíviques i
d’educació no formal de les
comarques tarragonines.
La Plataforma per la Llengua
Tarragonès edita diverses
postals que inclouen
vocabularis visuals de català
relacionats amb situacions
i escenaris de la ciutat de
Tarragona. L’objectiu és que
els turistes que visiten la
ciutat coneguin el català.
La Plataforma per la Llengua
Maresme participa en la XIV
Festa de la Gran Nit de la
Sardana de Canet de Mar,
tot oferint les actuacions del
grup musical 932 i del grup
de teatre Les Majorales.

Durant l’11 de setembre,
la Plataforma per la
Llengua munta parades de
sensibilització lingüística i
de distribució de material a
Barcelona (al Fossar de les
Moreres, al Monument de
Rafael de Casanova i a la
mostra d’entitats de l’Arc
de Triomf), i també fa una
ofrena floral al monument
de Rafael Casanova. A
Arenys de Mar i Canet de
Mar també es participa
en les diverses ofrenes
florals, mentre que a
Tarragona participem en la
Fira d’entitats organitzada
per la Coordinadora 11 de
Setembre.
La Plataforma per la
Llengua Maresme participa
en l’ofrena floral el dia
15 de setembre davant
del monument a Lluís
Companys en l’acte unitari
organitzat en motiu del
70è aniversari del seu
afusellament.
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La Plataforma per la Llengua
Maresme organitza el
Correfoc per la Llengua a
Canet de Mar.
Comunicat de premsa davant
la negativa del Govern
espanyol a tramitar la ILP en
favor de TV3 al País Valencià.
L’entitat exigeix al Govern
espanyol la retirada d’aquesta
petició per possibilitar la lliure
circulació de les emissions
en català per tot el nostre
àmbit lingüístic.
La Plataforma per la Llengua
imparteix la conferència
“L’acció transformadora
en temes de llengua” a les
jornades organitzades per
l’entitat Kointseilua.

Difusió de campanyes
i distribució de milers
d’exemplars de tríptics i fulls
volants per part de voluntaris
de l’entitat durant el partit
Catalunya-Hondures.
Participació i muntatge
de desenes de parades
d’informació arreu del
territori de parla catalana
i distribució de milers
d’exemplars de materials
de sensibilització lingüística
arreu dels territoris de parla
catalana.
Edició de 5.000 nous cartells
amb el lema “Utilitza la
llengua”.

Edició i distribució de
80.000 nous adhesius de
sensibilització lingüística
amb lemes molt diversos.
La Plataforma de la Llengua i
Òmnium Cultural interposen
recurs d’apel·lació davant
l’Audiència Provincial de
Girona en la sentència
contra una catalana que va
ser denunciada per falta de
respecte a l’autoritat quan
va parlar en català a un
agent de la Guàrdia Civil a
l’Aeroport de Girona.
Organització de xerrades,
actes i activitats diverses de
sensibilització lingüística al
llarg de tots els territoris de
parla catalana.

La Plataforma per la Llengua
inicia una enquesta adreçada
a ciutadans i ciutadanes de
diferents poblacions del País
Valencià per conèixer l’ús del
valencià als ajuntaments de
la zona.
Podeu veure-la a:
www.plataforma-llengua.cat/
enquestavalencia
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5. Àrea de 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.

Anàlisi comparativa de la situació del català
a les sales de cinema d’Europa
La Plataforma presenta
l’Estudi sobre les pràctiques
i legislacions entorn de la
llengua al cinema en diversos
països europeus, Quebec i
Catalunya, on fa una anàlisi
comparativa entre la situació
del català al cinema amb la
d’altres països i territoris
comparables. El treball posa
en evidència la discriminació
excepcional del català en
el cinema i demostra que
no passa enlloc d’Europa ni

d’Amèrica del Nord que una
llengua oficial comparable,
de 9 milions d’espectadors
potencials, no sigui la llengua
del doblatge o el subtitulat
de l’oferta majoritària de les
pel·lícules al cinema. L’estudi
també fa un repàs històric en
el qual s’explica com els 40
anys de prohibició del català
al cinema i la manca d’una
regulació en aquest camp van
conduir a la situació actual,
amb unes inèrcies hereves

de la dictadura franquista. A
més, conclou que en molts
països existeixen legislacions
que obliguen les empreses
cinematogràfiques a l’ús
de les llengües pròpies en
la traducció de pel·lícules
exhibides en el territori on són
llengües oficials.
L’estudi es presenta en el
context de l’aprovació del
Projecte de Llei del cinema per
part del Consell de Govern, el
12 de gener del 2010.

Veieu-lo a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis
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Representants de Finlàndia, el Quebec i Estònia parlen
sobre la presència de les llengües al cinema
La Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle organitzen la conferència “Llengües i drets al cinema.
L’excepció del català en el context internacional”, a la qual conviden a representants governamentals
i de diversos organismes d’Estònia, Finlàndia i el Quebec amb l’objectiu de demostrar que la poca
presència del cinema doblat i/o subtitulat en català és una excepció mundial. Les convidades són Kati
Nuora, assistent de direcció de la Fundació Finlandesa del Cinema, organisme autònom dependent del
Ministeri d’Educació de Finlàndia; Marge Liiske, directora gerent de la Fundació Estoniana del Cinema,
organisme autònom que opera sota els auspicis del Ministeri de Cultura d’Estònia; i Guylaine Chénier,
presidenta de la Comissió del doblatge de la Societat de desenvolupament de les empreses culturals
(SODEC) del Govern del Quebec.

Al cinema, “Volem crispetes”!
La Plataforma per la Llengua llança la campanya publicitària
”Volem crispetes”, que pretén introduir en la ciutadania de manera
simpàtica i visual el debat sobre la situació de la llengua catalana
al cinema. S’utilitza una imatge impactant i fàcilment identificable
amb el cinema, com són les crispetes, i un missatge que remet a
una qüestió de drets i que obre la reflexió següent: ¿com és que,
mentre a qualsevol cinema, podem demanar crispetes o pedir
palomitas, podem beure un refresc o tomar un refresco, no passa
el mateix amb les pel·lícules que hi veiem? És a dir, ¿com és que
no hi ha una igualtat real de drets en el cinema? L’organització, a
més, vol difondre el missatge que és possible posar fi a aquesta
marginació sense que hagi de trontollar cap graó de l’estructura
cinematogràfica del país, sinó ben al contrari: engrandir la indústria
tal com ja ha passat en altres situacions comparables, com ara al
Quebec (Canadà).
La campanya culmina amb una acció de carrer en la qual es
reparteixen gratuïtament més de 3.000 paperines plenes de
crispetes pel cinema en català a Barcelona. La campanya també es
porta a terme a Tarragona i a Reus.

Per a més informació veieu el
web: www.volemcrispetes.cat
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Altres
Davant del tancament
patronal de 72 sales
convocat pel Gremi
d’Empresaris de Cinemes
de Catalunya contra la
recentment aprovada Llei
del cinema, les delegacions
territorials de la Plataforma
per la Llengua al Tarragonès,
Vallès Oriental, Vallès
Occidental i Maresme
organitzen accions per a
defensar l’ús del català
al cinema: una acció on
es despleguen pancartes
davant dels cinemes de
Vila-seca i Les Gavarres de
Tarragona; una concentració
davant del Cinema Imperial
de Sabadell; i el repartiment
de material de sensibilització
a tots els territoris
d’actuació. A Barcelona es
convoca una concentració
de protesta davant el cinema
Coliseum, en el moment
de la gala de lliurament dels
Premis Gaudí de l’Acadèmia
del Cinema Català. La
protesta s’encapçala amb
una pancarta amb el lema
“No volem ser una excepció
mundial, igualtat de drets”.

Com a reacció a aquest
tancament, la Plataforma
per la Llengua posa en
funcionament un web a
través del qual la ciutadania
pot enviar una queixa
personalitzada al gremi.
En 15 dies, més de 9.000
persones es van queixar a
aquesta entitat per la seva
postura contrària al cinema
en català.
Intervenció de la Plataforma
per la Llengua a la Comissió
de Cultura del Parlament
de Catalunya per tal
de presentar els seus
arguments en favor del
cinema en català.

La Plataforma per la Llengua
Maresme organitza un
cicle de cinema a la fresca
en català a la platja de la
Picòrdia d’Arenys de Mar,
amb l’objectiu d’incentivar
la presència del cinema en
català al municipi. Unes
1.500 persones assisteixen
al cicle.
La Plataforma per la
Llengua acusa la ministra
de Cultura de deslleialtat
envers Catalunya per les
filtracions de Wikileaks
en què afirmava que
la proposta de Llei del
cinema era “antinatural” i
“desequilibrada”.

La Plataforma per la Llengua
Tarragonès presenta un
estudi sobre Les llengües
als cinemes de Tarragona
i Reus. La conclusió és
que el cinema en català és
pràcticament inexistent a
Reus i ínfim a Tarragona.
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6. Àrea d’Educació i universitats
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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 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.
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Més de 15.000 postals per promoure
el català a les universitats!
La campanya “A la universitat en català!”,
endegada durant el 2009, celebra el seu acte de
cloenda el 7 d’octubre del 2010. La campanya ha
aconseguit recollir 15.256 postals signades, que
han estat segellades i notificades davant notari.
La campanya té un doble objectiu: conscienciar
la societat que hi ha universitats que
sistemàticament eviten situar el català en el lloc
que li pertoca i fer veure els responsables de les
universitats i del Govern que els seus estudiants
reclamen polítiques decidides de respecte a la
llengua catalana.
La campanya ha suposat la col·laboració de més
de les 140 entitats implicades i la participació
activa de prop de 2.000 col·laboradors, 200 dels
quals de manera regular.
Per a més informació, vegeu també el web:
www.alauniversitatencatala.cat

La campanya s’ha dut a terme 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), Acció Estudiantil, el BEA (Bloc d’Estudiants Agermanats) i Joves de Mallorca per la Llengua.
L’Obra Cultural Balear, Acció Cultural al País Valencià i les joventuts de diversos partits polítics també hi han
donat suport.
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Sentència contra el model
d’escola catalana
La Plataforma per la Llengua reacciona
ràpidament a la sentència del Tribunal Suprem
contra la immersió lingüística. L’entitat difon un
comunicat en què afirma que la resolució és
un atac a la convivència i a la cohesió social i
que representarà el final de la metodologia de
la immersió lingüística, avalada i valorada per la
Unió Europea. El comunicat també demana al
Govern que mostri el seu rebuig a la sentència i
anuncia una propera campanya de gran abast en
el sector de l’ensenyament per exigir la restitució
del model educatiu català tal com ha funcionat
en els últims 30 anys.

Altres
La Plataforma per la Llengua participa a les
Jornades de normalització lingüística de la
Universitat d’Alacant amb la realització d’una
xerrada-taller sobre l’acollida lingüística en
català als nouvinguts.
La Plataforma per la Llengua i Òmnium
Cultural fan públic un comunicat de premsa
conjunt arran de l’aprovació del decret sobre
els coneixements del català en el món
universitari, i fan una valoració de la presència
del català a la universitat.
La Plataforma per la Llengua presenta
al·legacions al decret sobre universitats que
desenvolupa els aspectes lingüístics de la
Llei d’Universitats de Catalunya juntament
amb altres entitats. Les al·legacions pretenen
aprofundir en l’efectivitat lingüística del decret
en pro dels drets dels estudiants catalans.
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7. Àrea d’Empresa i consum

32

Memoria Llengua_2010-ok.indd 32

23/03/11 17:06

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.
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8TV, majoritàriament
en castellà

Estudi sobre el català
a les companyies aèries

L’entitat presenta l’estudi Usos lingüístics en els
canals privats de TDT d’àmbit català. El treball
posa de manifest la presència minoritària de la
llengua catalana en dos d’aquests canals: 8TV
i RAC105 TV. Contràriament, Barça TV compta
amb una política exemplar en relació a l’ús de la
llengua catalana: el 100% de la programació és
en llengua catalana.

Presentem públicament l’informe El català i les
companyies aèries: megafonia dels vols i llocs
web, un treball elaborat sobre la base de gairebé
700 qüestionaris que han contestat els mateixos
usuaris sobre la seva percepció i les seves
experiències lingüístiques amb les companyies
aèries. L’estudi detecta diverses mancances en
companyies com Easy Jet, Air Berlin, Air France,
Vueling, Ryanair, Air Europa, Lufthansa o Iberia,
als quals s’envien cartes instant-los a corregir-les.

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

Els productes ecològics
incompleixen la legislació lingüística
Es presenta públicament
l’estudi El català en
l’etiquetatge dels productes
amb segell ecològic del
Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica. Aquest
treball analitza l’etiquetatge
dels productes ecològics
que gaudeixen del segell del
Consell Català de la Producció
Agrària Ecològica, posant una
especial atenció a l’ús de la
llengua catalana, la presència
de la qual està regulada per

la Llei de política lingüística.
L’estudi detecta que diverses
empreses incompleixen la
legislació. La Plataforma
per la Llengua informa a
les empreses infractores
d’aquests dèficits i també
fa arribar a diversos grups
parlamentaris una petició de
pregunta parlamentària.

34

Memoria Llengua_2010-ok.indd 34

23/03/11 17:06

Àrea d’Empresa i consum

La llengua dels catàlegs
de les agències de viatges

Participem en el
“Compromís pel català”

Conjuntament amb l’entitat Consum CatalàAssociació Catalana de Consumidors, es
realitza l’informe Els catàlegs a les agències de
viatges, que té com a punt de partida el recull
de més de 140 catàlegs de les vuit empreses
més representatives del sector de les agències
de viatges de Catalunya. Com a conclusions
destaquem que menys del 3% dels catàlegs
recollits són en català, de tal manera que
la majoria d’empreses incompleixen total o
parcialment la Llei de política lingüística 1/1998.

La Plataforma per la Llengua participa a la
Fira De Tot Cat de Girona sobre productes
en català. Hi instal·la un estand amb material
informatiu sobre el comerç i el consum
responsable, i participa en una taula rodona
titulada “La llengua en la responsabilitat social
de les empreses”. A més, participem en l’acte
“Compromís pel català”, mitjançant les quals
grans entitats i institucions es comprometen a
consumir en català.

Altres
Consum Català i la
Plataforma per la Llengua
organitzen les jornades
“Consum i Llengua. Casos
pràctics”.

Adhesió de l’Ajuntament de
Barcelona a la campanya “A
taula, en català”, promoguda
per l’ADEC i la Plataforma
per la Llengua. La Plataforma
per la Llengua País Valencià
també porta la campanya
als ajuntaments de Sueca,
Oliva, Quatretonda, Alcoi,
Benifairó de la Valldigna,
Gandia, Bellreguard, Benissa
i Pedreguer, a més d’onze
instituts i escoles.

La Plataforma per la Llengua
participa en el debat “Cal
etiquetar els productes en
català?” dins el programa
“Els debats de la Cambra
de Comerç”, organitzat per
la Cambra de Comerç de
Girona.

35

Memoria Llengua_2010-ok.indd 35

23/03/11 17:06

8. Àrea de Jocs i 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?”. 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.

Més de 5.000 persones a la Festa
per al joc i la joguina en català
El dia 27 de novembre, la Plataforma per la
Llengua celebra al passeig de Sant Joan de
Barcelona la setena edició de la Festa per al joc
i la joguina en català. Enguany la festa ha tornat
a ser tot un èxit de públic, amb l’assistència
de més de 5.000 persones. 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 és arribar als pares i
mares, a qui es vol conscienciar que comprin

joguines etiquetades i amb les instruccions i
menús en català, i als botiguers, productors i
distribuïdors de joguines, als quals es reclama
que augmentin l’oferta de joguines en la
nostra llengua. Segons dades recollides per la
Plataforma per la Llengua, al mercat hi ha 670
joguines que incorporen la llengua catalana,
una xifra que representa el 6% del total de
l’oferta.
Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/festajoguina
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Recursos en línia: totes les joguines
i on es poden trobar
Amb motiu de la Festa, l’organització posa a
disposició de la ciutadania diversos recursos
en línia on es poden trobar una llista de 670
joguines que incorporen el català, així com
dos documents més amb una llista de més

de 150 botigues de joguines on es poden
adquirir joguines en català i una altra llista de 75
fabricants de jocs i joguines.
Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/joguines
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Altres
El 18 de desembre, la
Plataforma per la Llengua
Maresme organitza una
taula informativa a la Fira
de Santa Llúcia a la Riera
Sant Domènec de Canet
de Mar sobre les joguines
en català.

La Plataforma per la
Llengua reivindica les
joguines en català en
diverses accions en els
parcs infantils de Nadal
de Tarragona, Reus, Valls,
Montblanc, Cambrils, Vilaseca i Salou.

Col·laboració en
l’elaboració i edició del
catàleg de jocs i joguines
en català del Consorci per a
la Normalització Lingüística.
Edició, conjuntament amb
l’entitat Consum Català,
del quadríptic En català,
jugues? que explica els
objectius de la campanya
per a la joguina en català.
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Realització d’estudis
Des de la Plataforma per la Llengua elaborem estudis sobre l’ús
i la presència del català per encàrrec. La nostra organització s’ha
especialitzat en la realització d’estudis per tal d’analitzar diferents
situacions i àmbits i poder fer les propostes d’actuació més
adients. Com a exemple d’estudis realitzats destaquem els fets en
àmbits com els de l’acollida lingüística als col·lectius d’immigrats,
el món empresarial, el cinema, la retolació i la toponímia.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis

Correccions i traduccions
La Plataforma per la Llengua 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. La nostra
organització ofereix un servei de revisió i correcció de textos i de
traducció del castellà al català de qualsevol tipus de text.
Per a més informació, veieu el lloc:
www.plataforma-llengua.cat/serveis/correccions
o bé envieu un correu a: serveis@plataforma-llengua.cat
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Serveis de formació
lingüística
En els darrers anys la societat catalana ha
experimentat unes transformacions de gran
transcendència social. La gestió de
la diversitat i la integració de totes les persones
han de basar-se en el respecte cap a les
diferències, però alhora ho han de fer
en el marc d’un projecte comú per poder ser
membres de la societat en igualtat d’oportunitats
i llibertats. Aquestes oportunitats difícilment
es podran assolir si no hi ha una integració
lingüística. En aquest sentit, la Plataforma per
la Llengua ofereix una sèrie de formacions en
temes d’actituds lingüístiques, usos i marc
legal de la llengua, mitjançant sessions i tallers
específicament adaptats a cada necessitat.

Altres serveis
Conferències i tallers: oferim la nostra
participació en conferències i xerrades. La nostra
experiència i bagatge en temes de llengua avalen
el discurs i la pedagogia de les xerrades que
oferim.
Venda de litografies i cartells que artistes
catalans de renom (Tàpies, Brossa, Perejaume)
ens han cedit en benefici de la nostra tasca.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/botiga

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

Assessorament
Oferim la possibilitat d’assessorar les
administracions públiques, les empreses i
les organitzacions de la societat civil en les
iniciatives que vulguin posar un especial èmfasi
en l’àmbit de la cultura, l’acollida a nouvinguts i
la llengua.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/serveis/assessorament
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Eines i recursos
La Plataforma per la Llengua ofereix una sèrie
d’eines i recursos gratuïts que tenen com a
principal objectiu treballar l’ús social del català en
àmbits específics:
Exposicions: disposem d’un catàleg
d’exposicions de sensibilització lingüística que
posem a disposició d’entitats i institucions que hi
puguin estar interessades.
“Obre’t en català!”: adreçada a la societat
d’acollida, pretén fer reflexionar sobre les
actituds d’acollida lingüística envers els nous
catalanoparlants.
“El català? És chévere!”: dirigida al col·lectiu
immigrat, presenta arguments per a adoptar la
llengua catalana.
“La llengua en l’etiquetatge de les grans
marques”: vol fer reflexionar sobre l’etiquetatge
de productes.
www.plataforma-llengua.cat/serveis/
exposicions_virtuals

Documents notarials: la Plataforma per la
Llengua ofereix diferents models de textos
notarials en català per tal que tant notaries
com persones a títol individual els puguin
descarregar i utilitzar-los com a model. La nostra
voluntat és estimular, facilitar i normalitzar l’ús
de documents en català i facilitar el que per llei
les notaries del principat de Catalunya estan
obligades a fer. www.plataforma-llengua.cat/
eines/documents
Adhesius de sensibilització: la Plataforma per
la Llengua edita cada any milers d’adhesius
de sensibilització per tal de promoure l’ús i la
presència del català en tots els àmbits.

Enllaços a webs d’interès: el web de
la Plataforma per la Llengua ofereix tot un
llistat d’enllaços als webs d’entitats i empreses
vinculades amb la llengua catalana, així
com a serveis i recursos públics i privats
relacionats amb la llengua.
www.plataforma-llengua.cat/links
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La Plataforma rep tres nous
guardons a la seva tasca
Durant el 2010, la Plataforma per la Llengua ha rebut tres nous
reconeixements a la seva tasca: d’una banda, l’entitat guanya un
dels Premis Abacus 2010 en la categoria de Cultura per la feina
realitzada en favor de l’acollida lingüística. L’organització també
ha estat guardonada amb el Premi de Voluntariat en la modalitat
d’àmbit nacional, atorgat per la Generalitat de Catalunya, per la
coordinació del programa Voluntariat lingüístic juvenil. Finalment,
l’organització rep també el Premi al millor projecte associatiu del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. És el sisè premi que
la Plataforma per la Llengua rep en quatre anys.

Web
Durant l’any 2010 el web de la Plataforma per la Llengua
(www.plataforma-llengua.cat) ha rebut unes 100.000 visites, amb
una mitjana mensual aproximada de 8.400 visites i 5.800 visitants
únics. La difusió dels continguts del web es complementa amb
l’enviament del butlletí electrònic de l’entitat. Durant el 2010 s’han
enviat un total de 19 butlletins, i els subscriptors s’han incrementat
més d’un 20% fins a superar els 11.000.
La subscripció es pot fer a:
www.plataforma-llengua.cat/butlleti
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Xarxes socials
Durant el 2010, la Plataforma
per la Llengua ha ampliat la
seva presència a les xarxes
socials per tal de difondre-hi
els seus projectes, activitats
i campanyes.
Facebook:
La Plataforma
per la
Llengua compta amb un
perfil amb 5.000 amics i
administra diversos grups
i pàgines que sumen vora
10.000 membres. Des de fa
uns mesos també hi té una
nova pàgina corporativa, que
ja compta amb més d’11.000
admiradors.
www.facebook.com/
plataformaperlallengua
Twitter:
Durant
el 2010,
el compte a Twitter de
Plataforma per la Llengua ha
multiplicat per vuit el nombre
de seguidors, i actualment
en té uns 800.
http://twitter.com/llenguacat

Youtube:
Comptem
també amb
un canal de Youtube que ja
ha acumulat 18.558 visites.
S’hi han penjat 39 vídeos,
que han estat vistos, en
total, 44.532 vegades. El
canal té 181 subscriptors. En
l’últim any ha multiplicat
per quatre el nombre de
subscriptors.
www.youtube.com/
PlataformaxLlengua
Myspace: La
Plataforma
per la
Llengua també manté dos
comptes a la xarxa Myspace.
Un recull d’informació
sobre el projecte musical
Detotarrel (www.myspace.
com/detotarrel). Ha rebut
2.711 visites i té 80 amics.
Els temes musicals penjats
s’han reproduït 562 cops.
L’altre té com a objectiu
difondre la música cantada
en català en aquest espai
virtual i ja té 626 amics.
www.myspace.com/
censgrups

Publicacions
Edició de la memòria anual
del 2009 en format de
llibret. Se n’editen 4.000
exemplars.
Edició de dos números de
la revista semestral de la
Plataforma per la Llengua
La Corbella (gener i juliol).
La revista explica l’acció
de l’entitat i inclou també
entrevistes realitzades a
representants polítics i
socials: el 2010
s’ha entrevistat Marc
Belzunces, de Softcatalà, i
l’ex-president del Govern,
Jordi Pujol. En els darrers
números s’ha multiplicat
per quatre la difusió, i
actualment té un tiratge de
9.000 exemplars.
Podeu consultar els números a:
www.plataforma-llengua.cat/
la_corbella
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Comunicació
i mitjans
Durant l’any 2010 s’han
publicat uns 48 articles
d’opinió en diferents mitjans
de comunicació: de manera
periòdica en mitjans com El
Punt, Avui, l’Ara.cat, Vilaweb,
Tribuna Catalana, El Singular
Digital, Directe.cat i Es
Debat, i esporàdicament a
les revistes Claror, Esquerra
Nacional, La Torre Farrera,
la revista de l’Associació
Catalana de Municipis
(ACM), la del Consell
Nacional de la Joventut de
Catalunya, Llengua i Treball,
del sindicat UGT, entre
d’altres publicacions. Podeu
llegir tots els articles també
al web de la Plataforma per
la Llengua, a
www.plataforma-llengua.cat/
articles/llistat
Durant l’any 2010, la
Plataforma per la Llengua
ha aparegut esmentada
en 127 mitjans diferents
(38 publicacions en paper,
60 mitjans digitals, 8
televisions, 17 emissores

de ràdio i 4 agències de
comunicació, una de
les quals és l’agència
internacional Lusa).
S’han enviat unes 68
comunicacions adreçades
a mitjans de comunicació i
s’han realitzat 11 rodes de
premsa i presentacions:
15/01/2010. Es presenta
en roda de premsa al Centre
de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB) l’estudi
Pràctiques i legislacions
entorn de la llengua al
cinema en diversos països
europeus, Quebec i
Catalunya, que analitza la
situació de la llengua catalana
al cinema i la compara amb la
d’altres llengües oficials amb
un nombre de parlants igual
o inferior.
17/02/2010. Es difon en
roda de premsa el document
L’anomalia lingüística
espanyola, que inclou tres
informes que analitzen la
presència de les llengües
pròpies en webs oficials
de països multilingües
i el reconeixement de
l’oficialitat de les llengües

en relació amb el nombre de
parlants i que recullen 500
disposicions impositives del
castellà a casa nostra. Els
tres informes demostren
que el català és una de les
llengües més desprotegides
de la Unió Europea.
24/03/2010. La Plataforma
per la Llengua fa públic un
estudi sobre L’etiquetatge
dels productes ecològics
catalans amb segell de
qualitat del Consell Català
de la Producció Agrària
Ecològica (CCPAE),
que alerta que tres de
cada quatre d’aquests
productes incompleixen la
normativa vigent en matèria
d’etiquetatge.
30/03/2010. La Plataforma
per la Llengua i l’entitat
Consum Català fan públic
l’informe La presència del
català als catàlegs i fulletons
de les agències de viatges,
en què han estudiat la
llengua vehicular en 138
catàlegs i fulletons de les
agències de viatges que
tenien més oficines obertes
a Catalunya.
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14/03/2010. La Plataforma
per la Llengua i 22
associacions de persones
immigrades convoquen una
roda de premsa per tal de
presentar l’acte “El català,
llengua comuna”, que arriba
enguany a la seva sisena
edició i que se celebra
durant la diada de Sant
Jordi.
11/05/2010. La conferència
Llengües i drets al cinema.
L’excepció del català en
el context internacional,
organitzada per la Plataforma
per la Llengua i la Fundació
Vincle al Centre de
Cultura Contemporània
de Barcelona, reuneix
representants
governamentals i
d’organismes relacionats
amb el cinema de Finlàndia,
Estònia i el Quebec.
18/06/2010. S’endega
una campanya que, sota el
lema “Volem crispetes”,
persegueix posar en
evidència la situació de
desigualtat que pateix
el català al cinema en
comparació amb la d’altres

llengües amb condicions
similars, i en reclama una
regulació del sector. Com
a cloenda de la campanya
es realitza una acció
simbòlica al carrer en què es
reparteixen més de 3.000
cartutxos de crispetes pel
cinema en català.
21/06/2010. La Plataforma
per la Llengua fa públic
un estudi sobre els Usos
lingüístics en els canals
privats de TDT d’àmbit
català, que posa de manifest
la presència minoritària de
la llengua catalana a 8TV i
RAC105 TV.
29/06/2010. Comunicat
de reacció a la sentència
del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya. En el text del
comunicat, l’entitat rebutja
la sentència, opina que
Espanya demostra tenir un
greu dèficit democràtic i
demana als partits polítics i
a les institucions catalanes
que la desacatin.
21/07/2010. Es presenta,
coincidint amb l’inici de la

temporada alta del període
de vacances, un informe
sobre la presència del català
en la megafonia dels vols
i en els llocs web de les
companyies aèries que
operen en els territoris de
parla catalana.
22/07/2010. Es presenta
el llibret L’experiència del
Voluntariat lingüístic juvenil,
que recull les experiències
d’aquest programa coordinat
per la Plataforma per la
Llengua.
14/09/2010. La Plataforma
per la Llengua celebra una
roda de premsa als Cinemes
Girona de Barcelona
per presentar una nova
campanya de sensibilització
en col·laboració amb la
productora audiovisual
Minoria Absoluta,
responsable dels coneguts
programes de televisió
Polònia i Crackòvia. La
campanya, que pretén fer
reflexionar al voltant de
les situacions lingüístiques
més habituals que es donen
quan un catalanoparlant
es dirigeix a un nouvingut,
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Altres

s’estructura en sis gags
humorístics de quatre
minuts de durada cada un.
07/10/2010. La Plataforma
per la Llengua i 8 sindicats
d’estudiants coorganitzen
l’acte de cloenda de la
campanya “A la universitat
en català!”. La campanya
vol reivindicar que el català
tingui una posició sòlida a
les universitats i que no hi
estigui discriminat. En el
marc de la campanya, les
entitats han recollit més de
15.000 postals signades per
demanar als rectors l’impuls
de la llengua catalana a les
universitats dels Països
Catalans.
14/10/2010. Es presenta
a la seu del Consell Islàmic
i Cultural de Catalunya el
llibret Salam al català. Una
presentació de la llengua
catalana a la comunitat
islàmica i de parla urdú de
Catalunya.

21/10/2010. La Plataforma
per la Llengua i la Fundació
Vincle convoquen una roda
de premsa per donar a
conèixer una nova eina que
han elaborat, la guia El català
també és meu. Un llibret
que s’adreça a persones que
tot just comencen a adoptar
el català com a llengua d’ús
social, així com a aquelles
persones que encara no han
considerat aquesta opció
i té com a objectiu donar
arguments en defensa de
l’ús de la llengua catalana.

Voluntariat
Voluntaris de la Plataforma
per la Llengua participen en
diversos esdeveniments
relacionats amb la joventut i
el voluntariat, com la Trobada
del Pla Nacional de Joventut
de Catalunya 2010/2020, la
XXXII Assemblea General
Ordinària del Consell
Nacional de la Joventut
de Catalunya, el Seminari
Blanquerna Jove 2010,
celebrat a Mallorca, la XLII
Universitat Catalana d’Estiu,
realitzada a Prada (Conflent),
o la III Trobada del voluntariat
lingüístic universitari
celebrada a Mallorca.
Desenvolupament i aplicació
del Pla del Voluntariat per a
la Plataforma per la Llengua,
que ha suposat que durant
el 2010 hi hagi hagut un
increment de 350 voluntaris.
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Pressupost i estat de
comptes de l’exercici 2010
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Gener
Presentació de l’estudi Pràctiques i
legislacions entorn de la llengua al
cinema en diversos països europeus,
Quebec i Catalunya, que analitza la situació de la llengua catalana al cinema
i la compara amb la d’altres llengües
oficials.
La Plataforma per la llengua elabora
propostes per al Reglament d’ús del
català de l’Ajuntament de Barcelona i
les tramet als grups municipals.
Durant tot l’any, la Plataforma per la
Llengua dinamitza una quarantena de
tallers de la campanya “Encomana el
català!” per tot el territori.
Les exposicions itinerants de sensibilització “Obre’t en català!” i “El
català? És chévere!” recorren durant
tot l’any nombroses localitats dels
Països Catalans.
Durant tot l’any, es realitzen nombroses presentacions de la campanya “A
la universitat en català!” i es recullen
signatures en diversos espais, centres
d’ensenyament i universitats.

Febrer
La Plataforma per la Llengua del
Tarragonès, Vallès Oriental, Vallès
Occidental i Maresme organitzen,
el darrer cap de setmana de gener i
els primers dies de febrer, diverses
accions per defensar l’ús del català al
cinema i en protesta pel tancament de
sales que ha promogut el Gremi de Cinemes en contra de la Llei del cinema
de Catalunya. Hi ha concentracions als
cinemes de Vila-Seca, Les Gavarres
i Imperial de Sabadell i repartiment
de centenars d’adhesius, cartells i
postals. A Barcelona, també es fa una
concentració davant del cine Coliseum
durant la gala dels Premis Gaudí de
l’Acadèmia del Cinema Català.
Roda de premsa de presentació
del document L’anomalia lingüística
espanyola.
Participació a la V Jornada de Presentació de Materials i Experiències
d’Acolliment Lingüístic al Camp de
Tarragona amb una ponència sobre
la campanya “Si us plau, parla’m en
català”.

Març
Intervenció de la Plataforma per la
Llengua a la Comissió de Cultura del
Parlament de Catalunya per a presentar els seus arguments en favor del
cinema en català.
La Plataforma per la Llengua fa públic
un estudi sobre L’etiquetatge dels productes ecològics catalans amb segell
de qualitat del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE).
La Plataforma per la Llengua i Consum
Català fan públic l’informe La presència del català als catàlegs i fulletons
de les agències de viatges, en què han
estudiat la llengua vehicular en 138
catàlegs i fulletons de les agències
de viatges.
Participació en el Postgrau de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüisme
de la Universitat de Barcelona. S’imparteix la unitat didàctica “L’activisme
lingüístic no governamental”.

52

Memoria Llengua_2010-ok.indd 52

23/03/11 17:06

Calendari del 2010

Abril
La Plataforma per la Llengua i 22
associacions de persones immigrades
organitzen l’acte “El català, llengua
comuna”, que arriba enguany a la seva
sisena edició i que se celebra durant la
diada de Sant Jordi.
Les delegacions territorials
de la Plataforma per la Llengua
al Maresme, Vallès Occidental
i Tarragonès organitzen diverses
activitats per Sant Jordi a Canet
de Mar, Sabadell, Tarragona i Reus.
Adhesió de l’Ajuntament de Barcelona
a la campanya “A taula, en català”,
promoguda per l’ADEC i la Plataforma
per la Llengua.
En el marc de la IV Jornada de Llengua
i Immigració a Igualada presentem
la ponència “Eines per fer una bona
acollida lingüística”.
La Plataforma per la Llengua participa
a les Jornades de normalització
lingüística de la Universitat d’Alacant.

Maig
La conferència “Llengües i drets al
cinema. L’excepció del català en el
context internacional”, organitzada
per la Plataforma per la Llengua i la
Fundació Vincle, reuneix representants
governamentals i d’organismes relacionats amb el cinema de Finlàndia,
Estònia i el Quebec.
La Plataforma per la Llengua participa
en el debat “Cal etiquetar els productes en català?”, dins el programa “Els
debats de la Cambra de Comerç”,
organitzat per la Cambra de Comerç
de Girona.
Es presenta la guia De cara a la ciutadania, de cara al català a Tarragona en
el marc del nou Ple Institucional i Social per al Foment de l’Ús de la Llengua
Catalana al Camp de Tarragona.
La Plataforma per la Llengua País
Valencià presenta la guia Què faig si...?
Alguns suggeriments que poden ésser
útils per afrontar situacions quotidianes pel que fa a l’ús del català a la
Universitat Jaume I de Castelló.
La Plataforma per la Llengua signa el
Pacte Nacional per a la Immigració.

Juny
S’endega la campanya “Volem crispetes”, que vol evidenciar la situació
de desigualtat que pateix el català al
cinema en comparació amb la d’altres
llengües amb condicions similars. Com
a cloenda, es realitza una acció simbòlica al carrer en què es reparteixen
més de 3.000 cartutxos de crispetes
pel cinema en català.
La Plataforma per la Llengua fa
públic l’estudi Usos lingüístics en els
canals privats de TDT d’àmbit català,
que posa de manifest la presència
minoritària de la llengua catalana a 8TV
i RAC105 TV.
Comunicat de rebuig a la sentència del
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
La Plataforma per la Llengua participa
en la fira De Tot Cat a Girona sobre
productes en català, i en l’acte “Compromís pel català”.
La Plataforma per la Llengua Tarragonès presenta un estudi sobre
Les llengües als cinemes de
Tarragona i Reus.
La Plataforma per la Llengua Tarragonès edita noves postals amb vocabularis perquè els turistes coneguin
el català.
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Juliol

Setembre

Es presenta un informe sobre la
presència del català en la megafonia
dels vols i en els llocs web de les
companyies aèries.

Es presenten a Mallorca els informes
de L’anomalia lingüística espanyola,
elaborats per la Plataforma per la
Llengua.

Es presenta el llibret L’experiència del
Voluntariat lingüístic juvenil, que recull
les experiències d’aquest programa
coordinat per la Plataforma per
la Llengua.

La Plataforma per la Llengua Maresme
ofereix les actuacions del grup
musical 932 i la del grup de teatre Les
Majorales de la Nit dins de la XIV Gran
Nit de la Sardana de Canet de Mar.

La Plataforma per la Llengua imparteix
un taller d’acollida lingüística dirigit als
professionals de la Creu Roja.
La Plataforma per la Llengua Maresme
organitza un cicle de cinema a la
fresca en català a la platja de la
Picòrdia d’Arenys de Mar.
La Plataforma per la Llengua participa
en la manifestació del 10 de juliol sota
el lema “Som una nació. Nosaltres
decidim”, organitzada per Òmnium
Cultural.
Arran de la sentència sobre l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya,
la Plataforma per la Llengua engega
una campanya via web perquè
els ciutadans puguin queixar-se
al Tribunal Constitucional i al
Defensor del Pueblo.

Agost
La Plataforma per la Llengua
Tarragonès, amb el suport d’Òmnium
Cultural del Baix Camp, celebra
l’aprovació de la Llei del cinema
repartint centenars de cartutxos plens
de crispetes a la plaça Prim de Reus.

La Plataforma per la Llengua celebra
una roda de premsa als Cinemes
Girona de Barcelona per presentar
una nova campanya de sensibilització
en col·laboració amb la productora
audiovisual Minoria Absoluta, que s’estructura en sis gags humorístics.
La Plataforma per la Llengua
Maresme, coincidint amb el cinquè
aniversari de la territorial, presenta
l’espectacle musical Detotarrel a la
30a Fira de Calella i l’Alt Maresme.
La Plataforma per la Llengua i Òmnium
Cultural fan públic un comunicat de
premsa conjunt arran de l’aprovació
del decret sobre els coneixements del
català en el món universitari, i fan una
valoració de la presència del català a la
universitat.
Elaboració del document Compromís
per la llengua que lliurem a les
forces polítiques que concorren a les
eleccions del Parlament de Catalunya
de 2010 per poder conèixer les
mesures previstes per tal d’avançar
vers el ple reconeixement dels drets
lingüístics dels catalanoparlants.
Durant l’11 de setembre la Plataforma
per la Llengua instal·la diverses
parades de sensibilització lingüística a
Barcelona, i també participa en l’ofrena
floral al monument a Rafael Casanova.
La Plataforma per la Llengua Maresme
també participa en les ofrenes
d’Arenys de Mar i Canet.
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Calendari del 2010

Octubre
La Plataforma per la Llengua i 8 sindicats
d’estudiants coorganitzen l’acte de
cloenda de la campanya “A la universitat
en català!”. La campanya vol reivindicar
que el català tingui una posició sòlida a les
universitats i que no hi estigui discriminat.
Es presenta a la seu del Consell Islàmic
i Cultural de Catalunya el llibret Salam
al català. Una presentació de la llengua
catalana a la comunitat islàmica i de
parla urdú de Catalunya.
La Plataforma per la Llengua i la
Fundació Vincle convoquen una roda de
premsa per donar a conèixer una nova
eina que han elaborat, la guia El català
també és meu.
Consum Català i la Plataforma per la
Llengua organitzen les jornades “Consum i Llengua. Casos pràctics” a la Casa
Golferichs de Barcelona.
La Plataforma per la Llengua País
Valencià participa a les II Jornades del 9
d’octubre a la Universitat d’Alacant.
Amb motiu de la celebració del 9 d’octubre, la Plataforma per la Llengua País
Valencià organitza parades informatives i
tallers, i està present als principals actes
a la ciutat.
El 27 de novembre, la Plataforma per
la Llengua celebra al passeig de Sant
Joan de Barcelona la setena edició de
la Festa per al joc i la joguina en català.

Novembre
La Plataforma per la Llengua guanya
un dels Premis Abacus 2010 en la
categoria de Cultura.
L’organització també és guardonada
amb el Premi al millor projecte
associatiu del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya.
La campanya “Si us plau, parla’m en
català”, iniciada per la Plataforma per la
Llengua l’any 2008, es presenta a Reus.
La Plataforma per la Llengua participa
en la doble presentació de dos
recursos de l’entitat que s’han traduït
a l’èuscar i a la realitat del País Basc: la
Guia pràctica d’acollida lingüística i la
guia Què faig si...?, com a resultat del
conveni amb la cooperativa Emun.
Nou taller d’acollida lingüística adreçat
al personal d’Embotits La Selva.
La Plataforma per la Llengua
Tarragonès organitza la presentació
del diari Ara al Campus Catalunya de la
Universitat Rovira i Virgili.
La Plataforma per la Llengua realitza la
conferència “L’acció transformadora
en temes de llengua” a les jornades
organitzades per l’entitat Kointseilua.

Desembre
La Plataforma per la Llengua rep el
Premi de Voluntariat en la modalitat
d’àmbit nacional, atorgat per la
Generalitat de Catalunya.
En el marc de la campanya per la
joguina en català, la Plataforma per la
Llengua Maresme organitza una taula
informativa a la Fira de Santa Llúcia
de Canet de Mar. La Plataforma per la
Llengua també reivindica les joguines
en català als parcs infantils de Nadal
de Reus, Valls, Montblanc, Tarragona,
Cambrils, Vila-seca i Salou.
La Plataforma per la Llengua fa públic,
a través d’un comunicat, el seu rebuig
davant la Sentència del Tribunal
Suprem contra la immersió lingüística
i afirma que es tracta d’un atac a la
convivència i a la cohesió social.
Voluntaris de la Plataforma per la
Llengua fan difusió de les diferents
campanyes i programes de l’entitat
durant el partit Catalunya-Hondures.
La Plataforma per la Llengua acusa
la ministra de Cultura de deslleialtat
envers Catalunya per unes filtracions
de Wikileaks en què afirmava que
la proposta de llei de cinema era
“antinatural” i “desequilibrada”.

La Plataforma per la Llengua participa
a la III Trobada del voluntariat lingüístic
universitari celebrada a Mallorca.
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