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La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Som 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 i en l’educació i a les administracions, 
entre 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, al Barcelonès, a l’Empordà, al Maresme, al 
Tarragonès, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. En total englobem unes 4.000 
persones i més de 20 entitats que treballem per promoure la llengua catalana. 

La Plataforma per la Llengua
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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% en els darrers anys.

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.

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 a les empreses de 
telefonia fixa i telefonia mòbil (retolació, 
publicitat i contingut dels productes): Telefónica-
Movistar, Vodafone, Amena i Nokia.

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

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 24 entitats, i 
col·laboració amb d’altres entitats vinculades a 
diversos col·lectius de nouvinguts per realitzar 
diversos projectes.

Creació de materials d’acollida lingüística 
adreçats tant a la societat d’acollida com als 
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.

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.

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)

La Plataforma per la Llengua guanya diversos 
guardons a la seva trajectòria: el Premi Abacus 
2010 en la categoria de Cultura, el Premi de 
Voluntariat i el Premi al millor projecte associatiu 
del CNJC. 

S’aconsegueixen més de 15.000 postals 
signades per promoure el català a les 
universitats.

Els sis gags realitzats conjuntament amb la 
productora Minoria Absoluta amb l’objectiu 
de conscienciar lingüísticament reben més de 
40.000 visites a les xarxes socials.

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.

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. 

Passem comptes
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Èxits del 2011

La 8a Festa per al joc i la joguina en català 
aconsegueix un rècord d’assistència: hi 
assisteixen més de 6.000 persones.

L’organització posa a disposició de la ciutadania 
diversos recursos en línia on es poden trobar una 
llista de 750 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 80 
fabricants de jocs i joguines en català. 

La Plataforma per la Llengua guanya un nou 
guardó a la seva trajectòria: el premi a la 
normalització lingüística i cultural de l’Ateneu 
d’Acció Cultural de Girona.

Quaranta noves entitats i institucions del País 
Valencià s’adhereixen a la campanya “A taula, en 
català”, promoguda per l’ADEC i la Plataforma 
per la Llengua.

Contribució a l’èxit d’Apple en la inclusió de la 
llengua catalana en les seves aplicacions.

Després de moltes negociacions, aconseguim 
el compromís que el Grup Miquel, la principal 
marca de venda a l’engròs de Catalunya, es 
comprometi a complir el Codi de consum, i ja 
tingui més d’una vintena de productes en català. 

Totes les marques blanques de distribució 
generalista de Catalunya ja són ara en català.

Després de les gestions de l’entitat, aconseguim 
que tots els productes de San Miguel siguin en 
català.

Aigua de Veri comença a etiquetar en català.

Aconseguim que al febrer el grup de 
supermercats Lidl faci per primer cop el catàleg 
en català.

Campanya reeixida per aconseguir la versió en 
català del web del centre comercial Las Arenas. 

El canal 8tv augmenta espectacularment l’ús 
del català després d’una intensa campanya de la 
Plataforma per la Llengua, pràcticament tot en 
prime time.

La Plataforma per la Llengua País Valencià 
presenta un document amb 32 propostes de 
compromís sobre temes lingüístics als diferents 
partits polítics que concorren a les eleccions del 
22 de maig del 2011 al Govern de la Generalitat 
Valenciana.

L’èxit de l’adaptació de la guia El català també 
és meu fa que se n’editi una versió per a 
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Passem comptes

Sabadell. Es tracta de la primera guia que descriu 
en primera persona el procés i l’experiència 
d’aquells que han adoptat el català.

Edició i distribució de 70.000 nous adhesius 
de sensibilització lingüística amb lemes molt 
diversos.

El cicle de cinema a la fresca en català a la platja 
de la Picòrdia d’Arenys de Mar aplega centenars 
de persones.

La Plataforma per la Llengua avalua l’ús del 
català en diversos sectors, com el de la telefonia 
mòbil, les companyies aèries, les noves 
tecnologies o la publicitat al carrer.

Tramitació de més de 4.800 consultes i queixes 
lingüístiques, que han suposat redreçar 120 
situacions en favor del ciutadà.

Ampliació i consolidació de la presència de 
l’entitat a les xarxes socials Facebook, Youtube, 
Twitter i Myspace. Especialment, la presència a 
la xarxa Twitter es multiplica per 5 en l’últim any.

Publicació de prop de 70 articles d’opinió en 
diferents mitjans de comunicació i aparició de les 
campanyes o posicionaments de l’entitat en 108 
mitjans diferents.

El programa Voluntariat per la Llengua fa 30 
noves parelles el 2011.

El primer Lip dub per la llengua, iniciativa 
organitzada per la Plataforma per la Llengua i 24 
associacions de nouvinguts per destacar el paper 
del català com a element d’inclusió i com a eina 
de cohesió social, aconsegueix la participació de 
1.500 persones i més de 170.000 visualitzacions 
en pocs mesos. 

L’àmbit d’acollida lingüística edita durant el 2011 
diverses publicacions amb l’objectiu d’estendre 
la llengua catalana en diversos sectors i públics, 
com el manifest en xinès “El català, llengua 
comuna” o la publicació Bună al català, adreçat a 
la comunitat ortodoxa i de parla romanesa o una 
versió de la guia Salam al català per a les entitats 
araboparlants de Sabadell.

La Plataforma per la Llengua és una de les 
organitzacions promotores de la coordinadora 
d’entitats Somescola.cat, que neix en suport 
d’una escola catalana en llengua i en continguts, 
i que durant el 2011 mobilitza milers de persones 
i entitats en defensa del model d’immersió 
lingüística.
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1. Àmbit 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’àmbit d’Acollida lingüística ha actuat 
principalment en cinc camps  concrets: nova ciutadania, societat 
d’acollida, educació, administració pública i treball.

 Tallers a l’escola
Joan Miró de Barcelona

 Conveni amb la Fundació 
Futbol Club Barcelona

L’escola Joan Miró de Barcelona va acollir el 
29 d’abril diversos tallers amb el nexe comú 
del català com a llengua comuna. Durant l’acte 
de cloenda es va fer el muntatge d’un gran 
trencaclosques amb la imatge de la diada de 
Sant Jordi entre tots els alumnes.

La Fundació FC Barcelona i la Plataforma per la 
Llengua signen un conveni de col·laboració per 
promoure el català. L’acord inclou l’organització 
d’un projecte de tallers formatius i l’elaboració 
d’una guia de recursos (una guia pràctica 
d’acollida lingüística en l’esport) perquè la 
Fundació la utilitzi en els seus programes.
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Memòria 2011

Operativa de Dones Pakistaneses (ACESOP), 
Associació d’Amics del Poble Marroquí (ITRAN), 
Associació d’Estudiants i Investigadors Xinesos 
de Catalunya, Associació de Dones Amazigues 
Tamettut, Associació de Treballadors Immigrants 
i Marroquins de Catalunya (ATIMCA), Associació 
de Treballadors Pakistanesos, Casa Eslava, Centre 
Cultural Islàmic Camí de la Pau, Centre Bolivià Català, 
Comunitat Palestina de Catalunya, Cornellà Sense 
Fronteres, El Mirador dels Immigrants, Els Altres 
Andalusos, Espazo Galego dos Països Catalans, 
Federació d’Associacions Americanes de Catalunya 
(FASAMCAT), Federació d’Entitats Bolivianes a 
Catalunya (FEDEBOL), Federación de Entidades 
Ecuatorianas en Catalunya (FEECAT), Federación 
de Entidades Latinoamericanas de Cataluña 
(FEDELATINA), Rede.cat i Veu Pròpia. 

La Plataforma per la Llengua ha engegat aquest 
any una nova i original manera de plantejar la 
campanya “El català, llengua comuna”, que 
l’entitat, juntament amb 24 associacions de 
nouvinguts, treu al carrer cada any per la diada 
de Sant Jordi: el Lip dub per la llengua. Un lip 
dub (doblatge labial, en anglès) és un vídeo 
musical realitzat per un grup de persones que 
sincronitza els seus llavis, gestos i moviments 
amb una cançó popular. En aquest cas, va ser la 
coneguda “Corren”, del grup Gossos, la que va 
servir de banda sonora a la gravació d’aquesta 
coreografi a, que tenia com a objectiu destacar 
el paper del català com a element d’inclusió 
de les persones nouvingudes i com a eina que 
contribueix a la cohesió social. El lip dub es va 
enregistrar en dues úniques preses contínues, 
i hi van participar nombroses cares conegudes, 
com el grup Macedònia, Quim Masferrer (dels 
Teatre de Guerrilla), Joel Joan (actor i director), 
Núria Feliu i Pere Tàpias (cantants), Xavier Graset 
(periodista), Jordi Martínez i Lina Forero (el Paco 
i la Ruth de la sèrie Ventdelplà), entre d’altres. El 
lip dub va arribar en pocs mesos a les 180.000 
visualitzacions i la gravació va comptar amb la 
participació de 1.500 persones.

Les entitats que formen aquesta xarxa i que 
coorganitzen l’acte són: Plataforma per la Llengua, 
Asociación de Mujeres Ecuato-guineanas E’Waiso 
Ipola, Asociación de Profesionales Bolivianos en 
Barcelona (APBB), Associació Catalana de Residents 
Senegalesos, Associació Cultural, Educativa i Social 

 Gravació i llançament 
del Lip dub per la llengua

Podeu veure el lip dub a:
www.youtube.com/PlataformaxLlengua
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Àmbit d’Acollida lingüística

El manifest “El català, llengua comuna”, fruit del tre-
ball de les diferents entitats de la Xarxa Associativa 
de la Immigració, s’ha editat en una nova versió en 
xinès i català. S’han imprès 3.000 exemplars. 

 El manifest “El català, 
llengua comuna”, en xinès

 Altres 

Presentació d’una versió del llibret Salam al 
català, una presentació de la llengua catalana 
per a la comunitat islàmica i araboparlant 
de Catalunya específi ca per a la ciutat de 
Sabadell. Aquesta publicació, en versió 
bilingüe català/àrab, té com a objectiu 
explicar, de manera sintètica i entenedora, 
alguns aspectes de la llengua catalana, per tal 
d’apropar-la als catalans parlants d’àrab de la 
ciutat de Sabadell. 

Presentació del nou web de l’associació Casa 
Eslava, en l’elaboració i traducció del qual hi 
ha col·laborat la Plataforma per la Llengua.

Desenvolupament del programa Voluntariat 
per la Llengua, impulsat per la Secretaria 
de Política Lingüística de la Generalitat i el 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 

La Plataforma per la Llengua presenta a 
Tarragona la campanya “Si us plau, parla’m 
en català”, en la qual nouvinguts que estan 
aprenent català demanen a la ciutadania que 
se’ls adreci en aquesta llengua per poder 
integrar-se millor a la ciutat. Ho fan a través 
de 10.000 postals en què expliquen els 
seus orígens i la seva relació amb la llengua 
catalana.

 Guia adreçada a la
comunitat romanesa

Enguany s’ha presentat 
la publicació Bună al 
català, un petit llibret 
en català i romanès 
adreçat a la comunitat 
ortodoxa i de parla 
romanesa. El llibret es 
presenta en el marc 
de la missa ortodoxa 
del diumenge. En 
l’edició de la guia hi ha 
col·laborat la Parròquia 
Ortodoxa Romanesa 

Sant Jordi de Barcelona i l’Associació Romanesa 
de Catalunya (ASOCROM). Se n’han editat 3.000, 
que es reparteixen per ajuntaments, partits 
polítics, centres del Consorci per a la Normalització 
Lingüística i diverses entitats de persones 
immigrades i que realitzen tasques d’acollida. 

Es pot consultar en format digital a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/84

Podeu veure’l a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/80

Podeu veure-la a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/79

Es pot visitar el web a: www.casaeslava.cat
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2. Àmbit d’Administracions 
     públiques
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Aquest àmbit 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’ofi cialitat 
del català a Europa.

La Plataforma per la Llengua País Valencià 
presenta un document amb 32 propostes 
de compromís sobre temes lingüístics als 
diferents partits polítics que concorren 
a les eleccions del 22 de maig del 2011 
al Govern de la Generalitat Valenciana. 
L’organització pretén que els diferents 
partits es comprometin públicament a 
treballar per normalitzar l’ús de la llengua 
al País Valencià. Les 32 propostes inclouen 
tot un seguit d’iniciatives per potenciar la 
llengua en àmbits com el socioeconòmic, 
l’acollida lingüística, el cinema, els mitjans de 
comunicació o la toponímia. 

Es presenta a València la campanya “Pel 
coneixement del català per a l’accés a 
un lloc de treball de les administracions 
valencianes”. La responsable de la iniciativa 
és la Plataforma ‘Sí al valencià’, integrada 
per diverses entitats i la Plataforma per la 
Llengua País Valencià.

La Plataforma per la Llengua engega una 
campanya de difusió sobre l’oficialitat del 
català a la Unió Europea, tot coincidint amb el 
procés d’entrada de Croàcia a la UE, i per tant 
amb la tramitació d’una nova llengua ofi cial a 
Europa.

Durant tot l’any, l’entitat fa difusió del 
document sobre les 500 lleis que imposen el 
castellà a Catalunya en detriment del català.
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3. Àmbit de Conscienciació 
     lingüística
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La Plataforma per la Llengua 
ha editat el fulletó Benvinguts 
a Catalunya, un material 
de sensibilització en català, 
castellà, anglès, francès 
i alemany i adreçat als 
turistes que vénen a passar 
les vacances a Catalunya. 
Presenta elements bàsics de 
la llengua i cultura catalanes 
i mira d’explicar als visitants 
que arriben a casa nostra 
durant els mesos d’estiu 
les particularitats culturals i 
lingüístiques del nostre país.

 Editem un fulletó per apropar el català entre els turistes

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 
fl exible i dúctil.

Podeu veure’l a: www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/85
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S’edita una nova versió de la guia Què faig 
si...? Alguns suggeriments que poden ser útils 
per afrontar situacions quotidianes pel que fa 
a l’ús del català, adaptada a la realitat de les 
Illes Balears, País Valencià i Principat, amb el 
suport del Consorci per al Foment de la Llengua 
Catalana de les Illes Balears.

Durant l’any 2011 s’ha donat resposta i tramitat 
més de 4.800 consultes, queixes i denúncies 
que han arribat a la nostra entitat. Les actuacions 
que s’hi han derivat han aconseguit redreçar 120 
situacions en favor del ciutadà. 

La Plataforma per la Llengua ha engegat una 
campanya informativa i de sensibilització a través 
de diverses falques radiofòniques que s’han 
emès per les emissores RAC 1, RAC105, Flaix 
FM i FlaixBac. Durant quatre mesos s’han radiat 
25 models diferents de falques, englobats sota 
el títol “El català suma”, i amb l’objectiu de 
difondre el discurs ideològic i sociolingüístic de 
l’entitat. 

La Plataforma per la Llengua Vallès Occidental, 
juntament amb l’Ofi cina de Nova Ciutadania i 
amb la col·laboració del Centre de Normalització 
Lingüística de Sabadell han fet enguany una 
adaptació de la guia El català també és meu. 
Es tracta d’una eina adreçada a totes aquelles 
persones que volen aprendre el català però que 
encara no han començat a fer-ho, a aquelles 
que encara no ho han decidit perquè tenen 
certa resistència i a aquelles que ja el saben 
però que encara no s’han llançat a parlar-lo. 

La guia El català també és meu es presenta 
públicament en diversos actes a Canet de Mar, 
al Centre Cívic Trinitat Vella de Barcelona i a 
Lleida.

 Nova versió de la guia 
Què faig si...? 

 Prop de 5.000 consultes i 
queixes ateses aquest any

 Campanya radiofònica 
sobre la llengua catalana

 Guia adreçada a nous i 
futurs parlants de català

Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/queixes

Podeu veure-la a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/91

Podeu veure-la a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/81

Podeu sentir-les a
www.plataforma-llengua.cat/falques
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 Altres

Àmbit de Conscienciació lingüística

Concentració a Sabadell per la continuïtat 
de TV3 al País Valencià. La promouen la 
Plataforma per la Llengua Vallès Occidental, 
la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
catalana (CAL) Sabadell i Òmnium Cultural 
Sabadell.

Presentació de la secció local de la Plataforma 
per la Llengua a Amer.

La Plataforma per la Llengua del Vallès 
Occidental organitza els primers Jocs de 
Llengua en el marc de la Festa major de 
Sabadell. Les activitats desenvolupades, que 
tenien l’objectiu de convertir-se en una bona 
manera de fomentar l’ús de la llengua tot 
fent-la present en l’àmbit del lleure, van ser 
un Superdictat, i un Scrabble. Van participar-hi 
més de 60 persones. 

Durant tot l’any hem organitzat xerrades, 
actes i activitats diverses de sensibilització 
lingüística al llarg de tots els territoris de parla 
catalana.

Durant tot l’any hem
distribuït material de sensibilització lingüística 
arreu dels territoris de parla catalana. 

Durant tot l’any s’han distribuït més de 5.000 
cartells amb el lema “Utilitza la llengua” entre 
els socis i voluntaris de l’entitat, en paradetes i 
fires i en actes diversos.

Durant tot l’any s’han editat 1.300 samarretes 
amb el lema “Utilitza la llengua”. 

Durant tot l’any s’han distribuït 70.000 
adhesius de sensibilització lingüística, amb 
lemes molt diversos i com a complement a les 
campanyes i accions de l’entitat.

La Plataforma per la Llengua Maresme 
organitza el Correfoc per la llengua pels carrers 
de la vila d’Arenys de Mar amb la colla de 
Diables Basilisc.

Memoria Llengua_2011.indd   17 30/03/12   11:42



18

4. Àmbit de Cultura 
    i audiovisual
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 El web de la Plataforma per la 
Llengua es desactiva en protesta pel 
tancament de TV3 al País Valencià

Al febrer, el web de la 
Plataforma per la Llengua, 
en solidaritat amb la llibertat 
d’expressió i en defensa 
de la llengua catalana i dels 
seus usuaris, resta en negre 

durant 24 hores en protesta 
davant del tancament de les 
emissions dels canals de 
Televisió de Catalunya al País 
Valencià. Considerem que 
aquest tancament és un greu 

atac a la llibertat d’expressió, 
a la normalització lingüística, 
cultural i comunicativa de la 
llengua catalana i als drets 
lingüístics dels seus parlants. 

Aquest àmbit 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 cinematogràfi ca.
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Memòria 2011

La Plataforma per la Llengua 
envia als eurodiputats 
catalans Ramon Tremosa, 
Oriol Junqueras i Raül 
Romeva diverses preguntes 
sobre la situació actual del 
cinema en català per tal que 
les exposin al Parlament 
Europeu i a la Comissió 
Europea. En aquestes 
preguntes, per exemple, 
es detallen una sèrie de 
preceptes de la UNESCO 
i del mateix Parlament 

Europeu que destaquen el 
paper primordial del cinema 
en el reconeixement i 
preservació de la diversitat 
cultural i lingüística. Això es 
contraposa amb la situació 
actual de discriminació dels 
telespectadors catalans, 
ja que a Catalunya no és 
possible la tria lingüística al 
cinema. Només un 3% de 
les pel·lícules s’ofereixen en 
versió catalana. 

El 12, 19 i 26 de juliol, la 
Plataforma per la Llengua 
Maresme organitza el 
cicle de cinema a la fresca 
Cine pícnic a la platja de 
la Picòrdia d’Arenys de 
Mar, amb la projecció de 
les pel·lícules Planet 51, 
Els homes que miraven 
fi xament a les cabres i 
Viatge màgic a l’Àfrica.

 Altres
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Àmbit de Cultura i audiovisual 

La Plataforma per la Llengua 
expressa en un comunicat la 
seva satisfacció pel conveni 
de col·laboració entre el 
Departament de Cultura, 
el Gremi d’Empresaris de 
Cinemes de Catalunya 
i FEDICINE pel qual es 
desbloqueja la situació del 
cinema en català, però alhora 
recorda la previsió del 50% 

que fi xa la Llei del Cinema 
per al 2018. Per això, l’entitat 
esperona el Govern, ‘majors’ 
i distribuïdores a garantir 
els objectius i terminis que 
fi xa la Llei del Cinema de 
Catalunya, que estableixen 
una situació d’equitat 
respecte al cinema en versió 
castellana en 7 anys.

La Plataforma per la Llengua 
organitza durant tot l’any 
i a diversos municipis 
arreu del país nombroses 
presentacions de llibres 
d’autors com Matthew Tree, 
Víctor Alexandre, Vicenç 
Villatoro, Joan Cavaller, 
David Pagès, Josep Maria 
Aymà Aubeyzon, Elisenda 
Albertí, Enric Larruela, Lluís 
Duran, Xavier Polo o Albert 
Pla i Nualart.
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5. Àmbit 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.

La Plataforma per la Llengua ha editat un 
argumentari sobre l’escola catalana que s’ha 
començat a distribuir en format electrònic per 
escoles, associacions de pares i mares, centres 
de recursos i administracions. L’informe inclou 
arguments documentats per a la defensa i 

promoció d’aquest model en tant que eina 
d’inclusió social. L’argumentari presenta una 
sèrie de preguntes amb les respostes i eines 
oportunes sobre la qüestió. 

 Argumentari sobre el model d’escola catalana

Podeu veure’l a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/90

Memoria Llengua_2011.indd   23 30/03/12   11:43



24

La Plataforma per la Llengua, conjuntament amb 
altres entitats de la campanya Somescola.cat, es 
reuneix amb el President de la Generalitat, i els 
consellers d’Ensenyament i Cultura, per plantejar 
la preocupació arran dels darrers intents de posar 
traves al model d’escola catalana de Catalunya. 

Al febrer es presenta públicament i comença a 
caminar la coordinadora d’entitats Somescola.cat. 
Aquesta agrupació d’entitats, dins del nucli de la 
qual hi ha la Plataforma per la Llengua, neix amb 
l’objectiu de coordinar totes aquelles persones, 
entitats i institucions que es comprometen a 
actuar de manera activa en suport d’una escola 
catalana en llengua i en continguts.

Somescola.cat organitza les mobilitzacions del 12 
de setembre en defensa de l’escola catalana. Hi 
ha grans concentracions davant dels ajuntaments 
catalans. Cal destacar la concentració a la plaça 
de Sant Jaume de Barcelona, que s’omple de 
gom a gom.  A més a més, Somescola.cat posa 
a disposició dels centres educatius un cartell 
amb el lema “Per un país de tots, l’escola en 
català”, amb l’objectiu de refermar el suport de 
tots a l’escola catalana i al model de cohesió 
social que aquesta representa. 

La Plataforma per la Llengua organitza, en el 
marc de la coordinadora Somescola.cat, una 
taula rodona a l’Aula Magna de la Universitat de 
Barcelona sota el lema de “Per un país de tots, 
l’escola en català”. L’acte es va iniciar amb un 
audiovisual que recollia entrevistes a diversos 
catalanòfi ls d’arreu del món que es van posicionar 
a favor del sistema d’immersió lingüística de 

Catalunya i va seguir amb les intervencions dels 
ponents Joaquim Arenas, pedagog; Montserrat 
Cortés, professora de la Facultat de Psicologia de 
la Universitat de Barcelona; Ignasi Vila,professor 
de la Universitat de Girona; i Montserrat 
Company, mestra; moderats per la catedràtica 
d’Història i escriptora Eugènia de Pagès. 

Arran del dia europeu de les llengües, la 
coordinadora també va promoure l’activitat 
“La paraula en català que més estimo”. Les 
escoles d’arreu  del país van ser les veritables 
protagonistes i van contribuir-hi amb jocs i tallers 
que tenien com a objectiu recopilar les paraules 
que més s’estimen els infants i els joves. 

Memòria 2011

 Neix la coordinadora
Somescola.cat en defensa 
de l’escola en català

Per a més informació: www.somescola.cat
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La Plataforma per la Llengua ha engegat aquest 
any una nova campanya per la immersió lingüís-
tica sota el lema “Immersió!”, que té com a 
objectiu la defensa de l’escola catalana des d’un 
vessant lúdic i diferent. Per a la campanya s’ha 
elaborat un submarí i s’han editat 2.000 xapes 
amb el lema que s’han distribuït per escoles, 
ajuntaments i altres entitats culturals. El 7 de de-
sembre, cinc escoles de Torelló (1.000 infants) 
van fer simultàniament una immersió col·lectiva 
amb alumnes d’entre 0 a 12 anys. Tots els 
alumnes van fer un submarí i després al pati 
de l’escola es va llegir el manifest a favor de la 
immersió. A més d’aquest acte, s’han realitzat 
diverses presentacions i performances en el 
marc de la campanya.

Àmbit d’Educació i universitats

 Campanya “Immersió!”

Al juny, la Plataforma per la llengua participa 
en l’organització de les concentracions al País 
Valencià sota el lema “Sí a l’ensenyament en 
català”. Les mobilitzacions sorgeixen arran 
del decret del Govern valencià que signifi ca 
una regressió de les línies educatives en 
valencià. Més de 20.000 persones acudeixen 
a les concentracions convocades a València, 
Castelló i Alacant. A Barcelona i a Tarragona, la 
Plataforma per la Llengua també va participar 
activament en les concentracions celebrades 
de manera simultània  a favor de l’escola en 
català.

Les entitats Plataforma per la Llengua 
País Valencià i Tirant lo Blanc  presenten 
a la Universitat Jaume I una campanya de 
promoció del valencià dirigida al col·lectiu 
universitari castellonenc. La campanya 
pretén encoratjar els parlants perquè 
realitzin conductes comunicatives exitoses i 
satisfactòries i anima els no parlants a usar la 
llengua pròpia sense complexos. 

La Plataforma per la Llengua es persona als 
jutjats davant del recurs de Convivencia Cívica 
contra el Decret d’universitats de Catalunya, 
i presenta la seva rèplica als arguments de la 
part contrària. L’entitat creu que la capacitació 
lingüística del professorat és la garantia dels 
drets lingüístics. 

 Altres
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6. Àmbit d’Empresa i consum
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Empresa i consum és un àmbit de treball dirigit 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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 Informe sobre el català
a les companyies aèries

Un 25% de les companyies aèries empra el 
català en la megafonia. Tot i això, de les cinc 
companyies que transporten més passatgers 
dins l’àrea lingüística catalana, quatre utilitzen el 
català en la megafonia. Air Berlin n’és l’excepció. 
Són les conclusions de l’informe elaborat per 

la Plataforma per la Llengua sobre la presència 
del català en la megafonia dels vols i en els llocs 
web de les companyies aèries que operen als 
territoris de parla catalana.

 Menys de la meitat dels usuaris de telefonia 
mòbil rep l’atenció al client en català

La Plataforma per la Llengua ha elaborat un 
estudi sobre els usos lingüístics en la telefonia 
mòbil, basat en els resultats de 655 enquestes. 
El treball mostra els dèfi cits que encara pateixen 
els usuaris dels territoris de parla catalana a 
l’hora de fer un ús normalitzat del català en 
aquest sector. Algunes dades refl ecteixen 
aquesta situació: un 63% dels usuaris afi rmen 

que el seu terminal disposa de l’opció en català, 
mentre que només el 41% dels enquestats 
afi rma que la seva companyia disposa d’atenció 
al client en català, i la gran majoria ho han de 
demanar expressament. Malgrat això, la situació 
ha millorat en els darrers anys.

Veieu l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/78

Podeu veure’l a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/69

 Panera de productes en català per
demanar el compliment del Codi de consum

El dia 22 de juliol es lliura una panera de 
productes etiquetats en català al Govern de 
la Generalitat com una manera simbòlica de 
recordar la fi nalització del termini d’adaptació 

de les empreses al nou Codi de consum. Ens 
rep el portaveu del Govern, Francesc Homs, i la 
Directora General de Política Lingüística, Yvonne 
Griley.
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Àmbit d’Empresa i consum

 Vocabularis bàsics per
al sector de la restauració

La Plataforma per la Llengua emprèn una 
nova campanya per promoure l’ús del català 
en el sector de la restauració i l’hostaleria. 
La campanya consisteix en l’edició de 5.000 
targetes que pretenen ser petites guies de 
conversa de butxaca. Se n’han editat cinc 
models diferents, totes en català i traduïdes a 
cinc llengües diferents: àrab, urdú, xinès, castellà 
i anglès. L’objectiu és distribuir-les principalment 

entre els treballadors de restaurants, bars i 
granges i donar-los una eina per poder atendre 
els consumidors catalanoparlants en la seva 
llengua. Alhora, la campanya s’adreça també 
als consumidors amb l’objectiu que puguin 
repartir aquestes targetes cada cop que, com a 
clients d’aquest tipus d’establiments, es trobin 
en situacions de baixa o nul·la comunicació en 
llengua catalana. 

Veieu-les a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/86
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La presència del català en 
els anuncis inserits en els 
OPIS (Objectes Publicitaris 
Il·luminats) del centre de 
Barcelona és encara molt 
minsa. Mentre que gairebé 
la meitat dels anuncis en 
aquests suports publicitaris 
són en llengua castellana, 
el català hi té una presència 
del 37%. Són les principals 
conclusions d’un nou 
informe elaborat per la 
Plataforma per la llengua i 
Consum Català–Associació 
Catalana de Consumidors 
que analitza la llengua de la 
publicitat en aquests plafons 
il·luminats situats als carrers 
de la ciutat o bé associats a 
marquesines d’autobusos, 
accessos d’estacions de 
metro o de tren o en la part 
posterior dels quioscos de 
premsa.

La campanya “A taula, 
en català” arriba al País 
Valencià i aconsegueix 
l’adhesió de més de 40 
entitats. Aquesta campanya, 
promoguda conjuntament 
amb l’Associació en 
Defensa de l’Etiquetatge 
en Català, pretén fomentar 
que els grans consumidors 
apostin pels productes i 
serveis etiquetats en català, 
afavorint així, les empreses 
que respecten el consumidor 
català i per estimular les que 
encara no ho fan.

La Plataforma per la Llengua 
participa a la 2a Jornada 
de Consum i Llengua, que 
organitza l’entitat Consum 
Català-Associació catalana 
de Consumidors, amb 
l’etiquetatge com un dels 
temes principals.

L’exposició l’Etiquetatge en 
les grans marques s’exposa 
a l’Escola Oficial d’Idiomes 
de Girona.

La Plataforma per la Llengua 
denuncia, coincidint amb la 
revetlla de Sant Joan, que 
els productes pirotècnics no 
estan etiquetats en català i 
no acompleixen la llei, alhora 
que aprofita per denunciar la 
nova legislació espanyola en 
el sector, amb nou articles 
que imposen el castellà en 
detriment del català.

Campanya per informar 
les direccions de les 
multinacionals Amazon i 
Twitter sobre la importància 
del català i instar-los a 
implementar una versió 
lingüística en català.

 Altres

Podeu veure’l a:
www.plataforma-llengua.cat/
estudis/interior/82
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Àmbit d’Empresa i consum

Campanya de la Plataforma 
per la Llengua Tarragonès 
durant el període de 
rebaixes per informar els 
consumidors de Reus sobre 
el consum responsable en 
català i instar-los a incloure 
la llengua com una de les 
variables de la seva elecció 
comercial.

Al juliol es llança la 
campanya “Viure en 
valencià!”, adreçada a 
comerços, establiments 
de restauració del País 
Valencià, amb l’objectiu 
de sensibilitzar el sector 
econòmic de la restauració 
dels avantatges i la qualitat 
que suposa tenir tota la 
cartelleria en valencià, i 
alhora informar el sector 
turístic de la realitat 
lingüística. 

Accions positives per 
normalitzar lingüísticament 
diverses empreses i 
establiments, amb resultats 
i èxits en etiquetatge, 
retolació, webs, publicitat i 
programació. 

La Plataforma per la 
Llengua ha elaborat també 
diversos informes sobre 
les disposicions legals que 
obliguen a etiquetar en 
castellà i reforcen així la 
desigualtat existent amb 
el català. A final del 2011 
aquestes lleis ja arribaven a 
les 199. 

Participació en la campanya 
per aconseguir que Twitter 
incorpori el català.

S’endeguen també 
campanyes per la 
incorporació del català en 
les comunicacions de les 
ONG Intermón, Triodosbank, 
Greenpeace i Metges sense 
Fronteres.

Durant aquest any es realitza 
també una campanya 
informativa adreçada a 
les empreses sobre les 
disposicions lingüístiques 
que inclou el Codi de 
consum.

També es promou una 
campanya específica 
adreçada a la incorporació 
de la llengua catalana als 
productes farmacèutics, que 
inclou propostes al Congrés 
dels Diputats i enviament 
de queixes i peticions a 
diverses empreses del 
sector.
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7. Àmbit de Jocs i joguines
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 6.000 persones visiten la Festa
per al joc i la joguina en català

El passat 26 de novembre es va celebrar un any 
més la Festa per al joc i la joguina en català, la 
8a edició. Més de 6.000 persones van passar 
pel passeig de Sant Joan de Barcelona. La 
jornada té l’objectiu de reclamar que les joguines 
incloguin el català en tots els suports lingüístics, 
tant impresos com electrònics. I és que, segons 
dades recollides per la Plataforma per la Llengua, 
al mercat hi ha uns 750 jocs i joguines que 
incorporen el català, un volum que representa 
un 6% del total. Una xifra que no representa el 
pes del consumidor catalanoparlant en aquest 
important sector comercial. 

La festa d’aquest any ha incorporat noves 
activitats com l’Espai Verbàlia, una competició 
de paraules i enigmes que han conduït Màrius 
Serra i Oriol Comas, la rifa de jocs i joguines 
en català o l’espai d’acollida on s’han realitzat 
jocs tradicionals de diferents països amb la 
col·laboració de l’Associació Cultural Mexicano 
Catalana (MEXCAT) i el Centro Boliviano Catalán.

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’àmbit de Jocs i joguines de la 
Plataforma per la Llengua busca solucionar un dèfi cit 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’àmbit.

Podeu trobar tota la informació a:
www.plataforma-llengua.cat/joguines
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 Altres 

En el marc de la campanya 
per al joc en català, la 
Plataforma per la Llengua 
ha editat també enguany 
30.000 cartes als Reis que 
comencen amb el tradicional 
encapçalament “Estimats 
Reis Mags d’Orient” i que 
conclouen amb una petició 
per als tres Reis: “Poder 
jugar en català”.

L’organització també ha difós 
enguany diversos recursos 
en línia que ha posat al 
servei de la ciutadania: una 
llista de les prop de 750 
joguines que incorporen 
el català, una base de 
dades amb més de 150 
establiments on es poden 
adquirir joguines en català, 
així com un llistat amb un 
total de 80 fabricants. 

 

La Plataforma per la Llengua 
reivindica les joguines en 
català en els parcs de Nadal 
de Reus, Valls, Montblanc, 
Cambrils, Vila-seca i Salou 
amb diverses accions. 

Participació a la Fira de 
Nadal de Cubelles amb un 
estand. Es van distribuir 
cartes als Reis per als 
infants i informació sobre les 
joguines en català i es van 
organitzar dos tallers.

Organització de la festa 
Joguets en valencià durant 
les Festes de Nadal de 2011 
a la Safor.

Celebració de la Festa pel 
joguet en valencià a Gandia. 

Presència de la ludoteca de 
la Plataforma per la Llengua 
sobre jocs en català a Arenys 
de Mar.

Podeu descarregar-les a:
www.plataforma-llengua.cat/
joguines

Podeu veure tots els
recursos a la web:
www.plataforma-llengua.cat/
joguines
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Àmbit de Jocs i joguines
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8. Una entitat de serveis
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 Correccions i traduccions 

La Plataforma per la Llengua compta amb un equip de fi lòlegs, 
correctors i traductors preparats per realitzar diversos tipus de 
serveis lingüístics, enfocats especialment a empreses i entitats 
interessades a millorar la qualitat de l’ús de la llengua catalana en 
el marc de la seva activitat pròpia. La nostra organització ofereix un 
servei de revisió i correcció de textos i de traducció del castellà al 
català de qualsevol tipus de text. 

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

Per a més informació, veieu la pàgina
www.plataforma-llengua.cat/serveis/correccions 
o bé envieu un correu a: serveis@plataforma-llengua.cat

 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.
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 Serveis de formació 
lingüística

 Atenció de queixes i 
consultes lingüístiques

 Assessorament

Memòria 2011

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.

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 específi cament adaptats a cada 
necessitat.

La Plataforma per la Llengua ofereix 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. 
Durant l’any 2010 s’han tramitat més de 4.800 
consultes i queixes que han arribat a la nostra 
entitat, i arran d’aquestes denúncies s’han 
aconseguit redreçar 120 situacions en favor del 
ciutadà.

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

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

Podeu fer la queixa o consulta a la pàgina
www.plataforma-llengua.cat/queixes o bé a través
del correu queixes@plataforma-llengua.cat
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Conferències i xerrades: 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 litografi es, obres d’art i cartells 
que artistes catalans de renom (Tàpies, Brossa, 
Perejaume, Jordi Alcaraz) ens han cedit en 
benefi ci de la nostra tasca. 

Una entitat de serveis

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 específi cs:

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 refl exionar 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 refl exionar sobre l’etiquetatge 
de productes. 
www.plataforma-llengua.cat/serveis/
exposicions_virtuals

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

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. 

 Eines i recursos

 Altres serveis

Més informació a: 
www.plataforma-llengua.cat/botiga
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9. Altres
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La Plataforma per la Llengua ha experimentat enguany un 
important increment en el nombre de socis, com a conseqüència 
de diverses campanyes de captació i del ressò d’algunes de les 
accions realitzades durant l’any. Durant el 2011 hi ha hagut un 
increment de 800 nous socis. Actualment la Plataforma per la 
Llengua compta amb uns 3.000 socis.

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 18 butlletins, i els subscriptors s’han incrementat 
fi ns arribar a prop de 13.000. 

 Un nou reconeixement per
a la Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua guanya el premi a la normalització 
lingüística i cultural de l’Ateneu d’Acció Cultural de Girona en la 
categoria d’entitat, en reconeixement a la tasca realitzada en favor 
de la llengua catalana.

 Socis

 Web

La subscripció es pot fer a: www.plataforma-llengua.cat/butlleti
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L’entitat ha desenvolupat 
el programa Voluntariat 
per la Llengua (tal com 
s’indica a l’apartat d’Acollida 
lingüística). També ha 
desenvolupat el programa de 
Parelles lingüístiques juvenils 
i foment del voluntariat.

Participació com a jurat 
del Premi Nacional de 
Voluntariat on l’any passat 
en vam resultar guanyadors 
amb el primer premi amb 
el programa de Voluntariat 
Lingüístic Juvenil.

Participació al II Congrés 
Europeu de Voluntariat.

Des de la Plataforma per la 
Llengua s’han dinamitzat 
diverses campanyes en les 
que el voluntariat hi ha tingut 
una participació molt directa. 
S’han potenciat totes les 
modalitats de voluntariat 
possibles, bé de manera 
més activa directament amb 
les campanyes (cinema en 
català, escola en català, Codi 
de consum), bé participant 
en fi res d’entitats o actes, 
o també implicant-se en 
actuacions de normalització 
ja sigui a escala presencial 
o mitjançant les noves 
tecnologies, realitzant 
diverses accions de queixes 
o peticions a empreses.

Memòria 2011

 

 Voluntariat
Edició de la memòria anual 
del 2010 en format de llibret. 
S’editen 4.000 exemplars.
Edició de dos números de 
la revista semestral de la 
Plataforma per la Llengua La 
Corbella (juny i desembre). 
La revista, que enguany 
ha complert deu anys i 
ha arribat al número 20, 
explica l’acció de l’entitat 
i inclou també entrevistes 
realitzades a representats 
polítics i socials. La revista 
té actualment un tiratge de 
7.000 exemplars. 

Podeu consultar tots els números 
a: www.plataforma-llengua.cat/
la_corbella

 Publicacions
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Durant el 2011, la Plataforma 
per la Llengua ha ampliat la 
seva presència a les xarxes 
socials per tal de difondre-hi 
els seus projectes, activitats 
o campanyes.

Facebook: 
La Plataforma 
per la 

Llengua compta amb un 
perfi l a Facebook amb 5.000 
amics i administra diversos 
grups i pàgines que sumen 
vora 10.000 membres. A 
més, la pàgina corporativa 
a Facebook ja suma 14.000 
seguidors més, i no para de 
créixer. 
www.facebook.com/
plataformaperlallengua

Youtube: 
Comptem 
també amb 

un canal de Youtube que 
ja acumula 242.738 visites 
i 200.000 visualitzacions. 
S’hi han penjat 51 vídeos, i 
el canal té actualment 326 
subscriptors.
www.youtube.com/
PlataformaxLlengua

Twitter:
Durant 
el 2011, 

el compte a Twitter de 
Plataforma per la Llengua 
ha multiplicat per cinc el 
nombre de seguidors, 
passant de 800 a 4.223.
@llenguacat 

Myspace:
La Plataforma 
per la 

Llengua manté també dos 
comptes a la xarxa Myspace: 
un recull informació sobre el 
projecte musical Detotarrel 
(www.myspace.com/
detotarrel): ha rebut 2.711 
visites i té 97 amics. Els 
temes musicals penjats 
s’han reproduït 590 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

Altres

 Xarxes socials
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Memòria 2011

 Comunicació
i mitjans

Durant l’any 2011 s’han 
publicat uns 70 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, 
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). 

Durant l’any 2011, la 
Plataforma per la Llengua 
ha aparegut esmentada en 
informacions publicades 
en 108 mitjans diferents. 
S’han enviat unes 50 
comunicacions adreçades 
a mitjans de comunicació 
i s’han realitzat 7 rodes de 
premsa i presentacions de 
campanyes i activitats:

 10/02/2011. Presentació en 
roda de premsa de l’estudi 
El català a la telefonia mòbil. 
4rta enquesta sobre els usos 
lingüístics en la telefonia 
mòbil.

 16/02/2011. Roda de 
premsa de presentació de 
la coordinadora d’entitats 
per a la defensa del 
model d’escola catalana 
Somescola.cat. La 
Plataforma per la Llengua 
és una de les entitats 
coordinadores.

Podeu llegir tots els articles 
també al web de la Plataforma 
per la Llengua, a:
www.plataforma-llengua.cat/
articles/llistat. 
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Altres

 30/03/2011. Presentació 
del primer Lip dub per la 
llengua, que se celebra el 15 
d’abril en diversos espais de 
Barcelona. La presentació 
compta amb la presència de 
l’actor Quim Masferrer. El lip 
dub té l’objectiu de destacar 
el paper del català com a 
element d’inclusió de les 
persones nouvingudes i com 
a eina que contribueix a la 
cohesió social.

 18/04/2011. Convocatòria 
a la signatura de l’acord 
de col·laboració entre 
la Fundació Futbol Club 
Barcelona i la Plataforma per 
la Llengua per promoure el 
català.

 31/05/2012. Presentació 
a Lleida, a l’Aula Magna de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 
de la guia El català, també 
és meu.

 22/07/2011. Convocatòria 
arran de l’acte de lliurament 
al Govern de la Generalitat 
de Catalunya d’una panera 
de productes etiquetats 
en català per recordar les 
empreses que han de 
complir el Codi del consum, i 
per tant, per introduir també 
el català a l’etiquetatge. 

 24/07/2011. Presentació 
de la guia Bună al català 
a la Parròquia Ortodoxa 
romanesa de Sant Jordi. 
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Nota: el motiu del diferencial econòmic és a causa del fet que el 2011 es van aconseguir aportacions econòmiques a través del web 
Verkami per a la realització d’un web de jocs I joguines en català. Aquesta despesa s’ha executat el 2012

Memoria Llengua_2011.indd   46 30/03/12   11:43



47

Pressupost i estat de 
comptes de l’exercici 2011
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