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Memòria 2012
Principals línies treballades
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, al Maresme, al Tarragonès,
al Baix Llobregat, al Vallès Oriental, Vallès Occidental i a l’Alguer. En total
englobem unes 4.000 persones i més de 20 entitats que treballem per promoure
la llengua catalana.
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Introducció
Us presentem el resum de les principals actuacions que hem dut a terme al llarg del 2012.
Abans, però, ens cal fer una prèvia molt important. El 2012 serà un any que tindrem ben present
a la Plataforma per la Llengua. És un any marcat per la pèrdua de Martí Gasull, que ens va
deixar en un tràgic accident la matinada del 23 de setembre al Manaslu, a l’Himàlaia. Aquest
fet formarà part indestriable del record i la història de l’entitat. En Martí era un dels fundadors i
l’ànima aglutinadora de la Plataforma per la Llengua des de la seva fundació el 1993. Va ser part
activa de moltes de les accions que recollim en aquesta memòria. La seva pèrdua va suposar un
impacte inevitable. Les nombroses mostres de condol i reconeixement que vam rebre en vers
la seva tasca han servit, i serveixen, d’estímul per continuar endavant, i amb més energia, amb
tots els projectes i campanyes de la Plataforma per la Llengua. El recull d’activitat realitzada que
us presentem n’és una mostra evident.
El 2012 ha estat un any marcat pels constants atacs i qüestionaments al model d’escola
catalana. Feia temps que no presenciàvem una ofensiva tan constant i descarada. La
resposta unitària de la societat civil, que s’ha organitzat a través de la coordinadora d’entitats
Somescola.cat, ha estat unànime i a l’alçada de les circumstàncies. Des de la Plataforma per
la Llengua hi hem participat activament. Més enllà de les accions que hem realitzat en l’àmbit
de l’educació, s’ha continuat treballant en àmbits com ara el del cinema i audiovisual (on encara
“volem crispetes”!), la justícia i l’empresa, entre d’altres. Destaquem la gran mobilització social
que es va aconseguir en el primer Muralmob per la llengua, en favor del català com a llengua
comuna, i també la 9a Festa per al joc i la joguina en català, que va estrenar de manera exitosa
la nova ubicació al passeig Lluís Companys de Barcelona. El que sí hem constatat durant
el 2012 és que si bé es manté el dinamisme i el vigor de la llengua catalana, es perpetua la
manca de reconeixement oficial i jurídic en molts àmbits. Això amb l’agreujant de l’increment
dels intents reiterats per limitar el marc legal i competencial de la llengua a Catalunya, al País
Valencià, a la Franja i a les Illes, sobretot en àmbits com el de l’administració pública i l’escola.
Aquesta situació és el que nosaltres descrivim com a una anomalia. No hi ha cap altra llengua
de la Unió Europea, de dimensions comparables, que es trobi tan desprotegida. En Martí va
treballar en cos i ànima en favor de la llengua i per capgirar les situacions de discriminació que
encara avui pateix la nostra llengua. És per això que ara amb més energia que mai, la Plataforma
per la Llengua, l’ONG del català, segueix i seguirà treballant amb rigor i ambició en favor de la
llengua. En la mesura que tinguem més suport social i socis per dur a terme la nostra tasca,
tindrem més capacitat per transformar la situació actual. El Martí així ho hagués volgut.
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Què hem aconseguit?
Etiquetatge totalment o parcial en català de
la major part de les marques de vins i caves:
Codorniu, 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 i marques com
Aigua de Viladrau, San Miguel, FritRavich,
Frigo, Nestlé, Pinord, Biospirit, MarsanPrius,
Tecnotron, Aigua de Veri 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 San Miguel en català.
Introducció del català a les empreses de telefonia
fixa i mòbil (retolació i continguts dels productes):
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Telefónica-Movistar, Vodafone, Amena, Nokia,
Apple, Sony, Blackberry i Samsung.
Introducció del català en les ofertes de
serveis (fullets, catàlegs, etc.) d’AKI, Bauhaus,
Decathlon, FNAC, Lidl 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, Las Arenas, Ikea, Mercadona, Hipercor,
Easyjet, Intermón-Oxafam 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.
Introducció del català als diaris gratuïts com
Metro directe, ADN (ara desapareguts) i 20
minutos, amb resultats desiguals.

Passem comptes

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

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

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

La Plataforma per la Llengua guanya diversos
guardons a la seva trajectòria: el Premi Nacional
de Cultura 2008, el Premi Abacus 2010 en la
categoria de Cultura, el Premi de Voluntariat (el
d’àmbit nacional el 2010, i també en la categoria
de vot popular, el 2008 i el 2012) i el Premi al
millor projecte associatiu del CNJC, entre d’altres.

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

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.
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.
La Plataforma per la Llengua és una de les
organitzacions promotores de la coordinadora
d’entitats Somescola.cat, que va néixer en
suport d’una escola catalana en llengua i en
continguts, i que durant el 2012 ha mobilitzat
milers de persones i entitats en defensa del
model d’immersió lingüística.

05

Èxits del 2012
La 9a Festa per al joc i la joguina en català
aconsegueix un rècord d’assistència: reuneix
més de 7.000 persones en el nou emplaçament
a l’entorn de l’Arc de Triomf.

Després de moltes negociacions, aconseguim
que el Grup Miquel, la principal marca de venda
a l’engròs de Catalunya, adapti els productes de
les marques pròpies als requisits lingüístics.

Estrena del web www.jocsijoguines.cat, que
aplega les més de 700 joguines que hi ha en
català al mercat.

La companyia aèria Ryanair es compromet a
utilitzar el català en la megafonia dels avions a
tots els aeroports catalans.

La Plataforma per la Llengua reuneix la
comunitat educativa dels centres que van
iniciar la immersió lingüística el curs 1982/83 a
Santa Coloma de Gramanet per presentar un
argumentari en suport del català com a llengua
vehicular de l’ensenyament.

La Plataforma per la Llengua avalua l’ús del
català en diversos sectors com el de les
companyies aèries, l’alimentació, la retolació i la
publicitat comercial.

L’entitat guanya nous guardons: el Premi
Voluntariat 2012 en la categoria de vot popular
i el premi en reconeixement de la tasca feta
en favor de la llengua catalana de l’Ateneu
Independentista d’Arenys de Munt.
Totes les marques blanques de distribució
generalista de Catalunya ja són ara en català.
Cacaolat etiqueta tots els productes en català
durant el 2012.

06

El cicle de cinema a la fresca en català a la platja
de la Picòrdia d’Arenys de Mar aplega centenars
de persones.
Col·laboració amb l’Associació Amical Viquipèdia
per difondre la versió en català de l’enciclopèdia
electrònica i animar la ciutadania a llegir i escriure
articles en català.
La Plataforma per la Llengua col·labora molt
activament a la campanya per tal que Twitter
sigui en català i aconsegueix que la popular xarxa
social adopti la llengua catalana.

Passem comptes

Ampliació i consolidació de la presència de
l’entitat a les xarxes socials. A Facebook registra
17.500 seguidors i a Twitter més de 12.800. A
més a més també té perfils a Youtube i Myspace.
Formació de 47 parelles lingüístiques, amb la
participació de més de 90 persones, xifra que
fa que el 2012 sigui l’any amb més parelles
lingüístiques de la història de l’entitat.
Creació de 22 parelles lingüístiques juvenils.
Organització dels actes de Sant Jordi i del primer
Muralmob per la llengua. Unes 500 persones van
dibuixar amb un miler de globus biodegradables
el lema “El català, llengua comuna”. En cada
globus els participants hi van escriure un desig
personal per la llengua. El vídeo de l’enlairament
dels globus es pot veure a internet.
Edició del receptari El català als fogons amb
receptes originàries de les entitats de persones
nouvingudes que formen part de la xarxa que
dinamitza la Plataforma per la Llengua. Se n’han
editat 3.000 exemplars.
El vídeo promocional de la campanya
#RaonspelCatalà aconsegueix 80.000
visualitzacions a Youtube.

Neix a Esparreguera una nova territorial, la del
Baix Llobregat.
La Plataforma per la Llengua renova l’executiva
que l’ha de liderar durant els propers quatre anys
i aprova el projecte d’activitats per al 2012.
Col·laboració diària durant l’estiu al programa
L’Apartament, de COMRàdio, en el qual l’entitat
va explicar els seus principals eixos de treball.
Publicació de 87 articles d’opinió en diferents
mitjans de comunicació i aparició de les
campanyes o posicionaments de l’entitat en 159
mitjans diferents.
Més de 30 mitjans es fan ressò de la presentació
pública del primer InformeCAT, que genera un
debat i una expectació importants. Durant els
mesos següents, unes 15.000 persones es
descarreguen l’informe del web.
Es crea el Consell Consultiu del País Valencià
per assessorar l’entitat en els seus programes al
territori.
Edició de la publicació Bună al valencià, per
apropar el català a les comunitats romaneses del
País Valencià.
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1. Àmbit d’Acollida lingüística

8

Avui en dia la llengua catalana té una oportunitat històrica:
l’arribada de nova població és una ocasió per multiplicar els
nous catalanoparlants. En aquest sentit, 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 als qui han escollit, o van escollir en el seu
moment, el nostre país per a viure-hi, i fer-los patent la necessitat
d’adoptar el català perquè millorin les seves oportunitats laborals,
guanyin autonomia personal, i els proporcioni un nou sentit
de pertinença al lloc on viuen. Paral·lelament, també és clau
conscienciar als catalanoparlants perquè ajudin els nouvinguts i
els potencials catalanoparlants en la seva inclusió social, cultural
i lingüística, emprant com a llengua habitual la catalana: el català
com a eina d’oportunitats i de no discriminació.
Els últims anys hem consolidat i ampliat una xarxa d’entitats de
persones immigrades que treballen amb el català com a eina de
participació plena en la nostra societat, i amb la qual s’han realitzat
diferents activitats. L’àmbit d’Acollida lingüística actua en cinc
camps concrets: nova ciutadania, societat d’acollida, educació,
administració pública i món laboral.

Aplicació audiovisual per fomentar
l’ús del català al sector de la restauració
Es tracta d’un portal web pensat perquè el
personal de restaurants, bars i granges pugui
aprendre de manera ràpida i àgil els termes més
freqüents en català relacionats amb la seva feina.
El web, subtitulat en cinc idiomes (àrab, urdú,
xinès, castellà i anglès), permet veure escrites

i escoltar pronunciades una setantena de les
paraules més freqüents que poden fer servir el
personal de bars i restaurants.
El recurs en línia es pot consultar a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/87
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‘El català als fogons’, receptes en llengua catalana
El llibret El català als fogons és un receptari de cuina elaborat per
la Plataforma per la Llengua per promoure l’intercanvi cultural i la
pràctica del català. El projecte s’ha elaborat amb la col·laboració de
la Fundació Carulla i amb la participació de 14 entitats de persones
nouvingudes, que han cuinat receptes dels seus països d’origen. El
receptari inclou un manual d’aprenentatge de la llengua catalana amb
el lèxic més habitual d’estris i accions bàsiques en l’activitat culinària,
així com també els ingredients que apareixen en els plats proposats.
A través de la llengua catalana, el receptari dóna a conèixer diferents
tradicions culinàries d’arreu del món.
Es pot veure a: www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/105

Gravació del primer Muralmob per la llengua
La Plataforma per la Llengua ha celebrat dins dels
actes de Sant Jordi 2012 el primer Muralmob
per la llengua, amb la xarxa de 24 associacions
de nouvinguts. Amb un miler de globus
biodegradables es va escriure el lema “El català,
llengua comuna”. En cada globus, els participants
hi havien escrit, a més, un desig personal per la
llengua. Després, tots els globus es van enlairar
alhora. Una càmera aèria va enregistrar el procés
i el resultat va ser un vídeo que s’ha difós
viralment per les xarxes socials. Les persones
que no van poder assistir al muralmob, van
tenir la possibilitat d’enviar els seus desitjos per
la llengua online. L’acte, presentat per Quim
Masferrer, va reunir unes 500 persones.
Podeu veure el Muralmob a:
www.youtube.com/PlataformaxLlengua
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Les entitats que formen aquesta xarxa i que coorganitzen
l’acte són: Associació Cultural Mexicano Catalana,
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 (ACRS), Associació de
Treballadors Pakistanesos (ATP), Asociación de Mujeres
Ecuato-guineanas E’Waiso Ipola, Casa Eslava, Centro
Boliviano Catalàn, 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,
Asemblea Cultural Galega de Barcelona (ACGB), Els altres
andalusos, Associació d’Estudiants i investigadors xinesos
de Barcelona, Federació d’Entitats Bolivianes de Catalunya
(FEDEBOL), Federació d’Entitats Llatinoamericanes de
Catalunya (FEDELATINA), Associació de Dones Amazigues
de Catalunya, Associació Cultural Catalano Polonesa i la
Plataforma per la Llengua.

Àmbit d’Acollida lingüística

Mostra
itinerant de
l’exposició ‘El
català? És chévere!’
Sant Feliu de Llobregat,
Sabadell i Santa Coloma de
Gramenet han estat alguns
dels municipis que han
acollit l’exposició “El català?
És chévere!”, una mostra
dirigida al col·lectiu immigrat
que presenta arguments per
adoptar la llengua catalana.

Altres
Edició de la guia En català,
xuta i gooool!!!, elaborada
amb la col·laboració del
Futbol Club Barcelona, que
parla per primer cop del
paper fonamental del català
en l’acollida lingüística en el
món de l’esport i que posa a
l’abast recursos i eines per
fer-ho possible. El llibret ha
comptat amb el suport de
periodistes esportius com
Joaquim Maria Puyal, Antoni
Bassas o Enric López Vilalta i
anècdotes d’exjugadors com
Andrey Xepkin, Gaby Cairo o
Eusebio Sacristán.
Presentació del desplegable
El català, llengua
d’oportunitats, escrit en
català i xinès, que dóna
eines i recursos pràctics per
facilitar la incorporació del
català en els comerços de
la comunitat d’origen xinès
en àmbits com l’atenció al
client, la retolació i els cursos
per aprendre català, entre
d’altres.
Podeu veure’l a:
www.plataforma-llengua.cat/
noticies/interior/1747

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. Durant el 2012
hem convocat més de
90 persones, formant 47
parelles lingüístiques noves.
Tallers de gestió lingüística
en la diversitat als
poliesportius de Sants i
la Bordeta. Es realitzen
diversos tallers d’acollida
i d’impuls lingüístic en
els quals es treballa,
principalment, sobre els
tòpics i els estereotips que
existeixen al voltant de la
llengua catalana i es realitza
una petita pràctica amb els
participants de l’activitat.
Presentacions de la guia
Bună al català a Guissona
i la guia Salam al català a
Tàrrega, Girona i Vilafranca
del Penedès.
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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. De manera especial treballa pel
reconeixement oficial del català; tant al domini lingüístic, com a
llengua oficial d’estat i com a llengua oficial a la Unió Europea.

Compareixença a la Comissió de Cultura del
Parlament de Catalunya en què la Plataforma
per la Llengua exposa l’anomalia lingüística
i reclama a l’executiu català polítiques
per consolidar el marc legal del català per
promoure la llengua catalana com a eina de
cohesió. En la compareixença s’evidencia la
situació excepcional que viu el català com
a llengua mitjana d’Europa i es demana als
grups parlamentaris les actuacions pertinents
en els àmbits d’educació, etiquetatge i
empresa, cinema, acollida lingüística, justícia
i reconeixement oficial del català per part de
les administracions.
L’entitat dóna suport a la manifestació a
favor de la llengua catalana organitzada per
l’Obra Cultural Balear a Mallorca. L’objectiu
de la protesta, sota el lema “Sí a la nostra
llengua”, era fer visible que els ciutadans
i ciutadanes no estan conformes amb la
política lingüística de l’executiu de José
Ramón Bauzá.

La Plataforma per la Llengua es mostra en
contra de la proposta d’eliminar el català al
Senat. L’entitat mostra el seu rebuig a la
mesura i recorda que el parlament espanyol
és l’únic de la Unió Europea que no permet
l’ús d’una llengua tan parlada com el català.
En aquest sentit, no hi ha cap llengua en cap
país democràtic amb més de 5 milions de
parlants, o bé que sigui parlada per més del
10% de la població d’un estat, que no sigui
oficial i que no es pugui utilitzar en els òrgans
legislatius, executius i judicials i en els seus
òrgans de govern.
Elaboració d’un gràfic dinàmic en
format vídeo sobre la sensibilització del cas
català a Europa i la importància de la seva
oficialitat com a llengua de les institucions de
la Unió Europea.
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3. Àmbit de Justícia
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En l’Àmbit de Justícia, la Plataforma per la Llengua té com a
objectius fomentar l’ús del català en l’àmbit jurídic i avançar cap a
la seva plena normalitat, a més de defensar les persones contra
qualsevol vulneració dels seus drets lingüístics.
La justícia és un dels àmbits on la presència de la llengua catalana
és menys present. El marc normatiu en aquest sector no és
prou favorable, i per part dels usuaris i dels advocats i personal
de l’administració de justícia no s’aprofiten prou les possibilitats
que existeixen per utilitzar el català. Les situacions en què hom
requereix la intervenció de la justícia acostumen a ser situacions
complicades per al ciutadà, i és per això que la possibilitat
d’utilitzar la llengua catalana amb normalitat, al marge de ser un
dret bàsic, és de gran importància, ja que permet expressar-se
amb tranquil·litat i seguretat.

La Plataforma per la Llengua assumeix la
defensa en el judici contra el veí de l’Alt
Empordà Simó Colls, que es va negar a parlar
en castellà a la Guàrdia Civil. Finalment,
absolen en Simó Colls de les acusacions de
resistència i desobediència a la Guàrdia Civil.
Assessorament jurídic i en alguns casos,
defensa legal davant de diverses situacions
de discriminació lingüística que arriben a
la Plataforma per la Llengua. De manera
complementària, es realitzen accions de
sensibilització per donar a conèixer a l’opinió
pública aquestes situacions.

L’entitat assisteix a la 9a Jornada “Estem
preparats per treballar en català?”,
organitzada per l’Associació de Juristes en
Defensa de la Llengua Pròpia, el Consell dels
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
i la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona.
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4. Àmbit 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. També atén les reclamacions i
discriminacions dels ciutadans i fa difusió, com a conscienciació,
dels casos que es produeixen.

Es presenta el Catavolta, el joc 2.0 del català
La Plataforma per la Llengua
llança el Catavolta 2.0, un joc
digital amb preguntes sobre
la llengua catalana i la seva
situació social i legal. L’objectiu
del joc és mostrar, de manera
divertida i amena, la situació
de la llengua catalana en
àmbits tan diferents com els

mitjans de comunicació, el
coneixement i l’ús del català
en els diferents territoris i la
legislació lingüística, entre
d’altres. Les respostes van
acompanyades d’informació
complementària que ajuda a
trencar tòpics al voltant de l’ús
social de la llengua.

Podeu posar a prova els vostres coneixements sobre el català al web
www.plataforma-llengua.cat/catavolta i a l’aplicació de Facebook del
joc http://apps.facebook.com/catavolta/
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La Plataforma per
la Llengua es reuneix
amb els sindicats
dels Mossos d’Esquadra
L’entitat es va reunir amb els sindicats dels
Mossos d’Esquadra de Catalunya per fer-los
arribar el punt de vista de l’ONG del català sobre
la polèmica generada arran de la decisió de
només utilitzar el castellà en les comunicacions
públiques com a mesura de pressió per
aconseguir una sèrie de reivindicacions laborals.
La Plataforma per la Llengua argumenta que el
català no és patrimoni del govern de Catalunya
sinó de tots els ciutadans i que en cap moment
se’n pot fer una instrumentalització política per
plantejar reivindicacions laborals.

Quarta campanya d’estiu
‘Benvinguts a Catalunya’
a Tarragona
Durant els mesos d’estiu es va dur a terme
la quarta edició de la campanya estival de
la Plataforma per la Llengua Tarragonès en
què es promou la llengua catalana al turisme
que omple les platges de la Costa Daurada.
Amb aquesta finalitat es va repartir el fulletó
Benvinguts a Catalunya, per donar projecció
exterior de la llengua entre aquells que conviuen
durant unes setmanes en el nostre àmbit
lingüístic i gaudeixen del paisatge, la cultura i la
gastronomia del territori.
Podeu veure’l a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/85

Es presenta l’adaptació de la guia
‘El català també és meu’ a Sabadell
La Plataforma per la Llengua juntament amb
l’Oficina de Nova Ciutadania de l’Ajuntament
de Sabadell i amb la col·laboració del Centre
de Normalització Lingüística de Sabadell editen
aquesta eina adreçada a totes aquelles persones
que volen aprendre el català però que encara no
han començat a fer-ho. La guia és bilingüe (en
català i castellà) i exposa arguments, motius i
reflexions que els catalanoparlants d’adopció han
fet per sentir com a seva la llengua catalana.
Podeu veure-la a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/91
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Àmbit de Conscienciació lingüística

Altres
La Plataforma per la
Llengua dóna el seu suport
al manifest “Mallorquins
d’adopció en favor de la
llengua pròpia”, text a favor
del català com a vehicle
d’integració social.
Durant tot l’any hem
organitzat xerrades, actes
i activitats diverses de
sensibilització lingüística en
tots els territoris de parla
catalana.
La Plataforma per la Llengua
participa en una taula
informativa a la 10a Mostra
d’Entitats de Canet de Mar.
Durant tot l’any hem
distribuït material de
sensibilització lingüística
arreu dels territoris de parla
catalana.
La Plataforma per la Llengua
Maresme, en col·laboració
amb el Correllengua,
organitza un tast de vins
amb el lema “Coneix els
vins d’un país i coneixeràs
la gent del país” a Arenys
de Mar.

L’entitat signa un conveni
amb el CPNL per fomentar
el català.
Acte a Amer en suport del
català i presentació del llibre
500 raons per parlar català,
de David Pagès.
La Plataforma per la
Llengua Vallès Occidental
organitza diversos Scrabble
per la llengua, un en el
marc de la Marxa cap a la
independència i l’altre per
la Festa Major de Sabadell,
quan també s’organitza un
Superdictat.
Col·laboració amb el concert
“Catalunya vol viure en
llibertat”, a Girona, on la
Plataforma per la Llengua
hi munta la seva parada
en la qual es poden trobar
adhesius, tríptics informatius
i samarretes, entre altres.
Pocs dies abans de la
celebració de la Diada, la
Plataforma per la Llengua
tapa la boca a l’estàtua de
Rafael Casanova amb el
lema “Volen que el català no
es parli”. L’acció vol col·locar
la situació de la llengua
catalana en el debat públic.

L’associació esportiva
TriEsport Canet i la secció
local de Canet de Mar de la
Plataforma per la Llengua
Maresme organitzen el
primer Torneig de vòlei a
Canet de Mar, en el qual
participen 75 persones.
La Plataforma per la Llengua
apadrina el documental Són
bojos, aquests catalans!?,
que pretén mostrar sobre
el terreny la situació del
català. El documental vol
mostrar què passa quan es
vol saber quina és la situació
del català al Principat, la
Franja, Catalunya Nord i
Andorra. En un futur es
preveu la realització d’un
segon enregistrament
que comprovarà la realitat
lingüística de les Illes Balears
i el País Valencià.
En motiu del 9 d’octubre, la
Plataforma per la Llengua
País Valencià participa en
els principals actes que se
celebren a València i munta
parades informatives.
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5. Àmbit de Cultura
i audiovisual

20

Aquest àmbit de treball té l’objectiu d’incrementar la presència
de la llengua catalana en els diversos camps de la cultura i la seva
divulgació, així com també en els mitjans de comunicació. En
aquest sentit, per exemple, la Plataforma per la Llengua treballa per
augmentar l’ús del català en la difusió artística i cultural a través de
les noves tecnologies, en l’activitat de les indústries audiovisuals
i del cinema, en la difusió de la música, la literatura i les arts
escèniques interpretades en català, i, en general, tot allò referent a
la promoció de l’art i la cultura en llengua catalana.
La campanya per fomentar la presència de la llengua en el cinema
és una de les més actives dins d’aquest àmbit, i en aquest sentit
s’han realitzat i s’estan realitzant nombroses accions per tal
d’aconseguir una igualtat real entre català i castellà en les sales
d’exhibició cinematogràfica.

Pel·lícules que tenen còpia
en català estrenades a
Barcelona (febrer-abril 2012)
85,5%

14,5%

Estudi sobre cinema i llengua
a la ciutat de Barcelona
L’informe, elaborat per la
Plataforma per la Llengua,
estudia per primera vegada el
tractament i la distribució dels
films en versió original, doblats
i subtitulats en català a la ciutat
de Barcelona. L’estudi remarca

com el 75% dels títols estrenats
entre febrer i abril de 2012
a Barcelona es van projectar
exclusivament en castellà.
En aquest període, només 15
pel·lícules es van estrenar a la
ciutat amb versió en català.

L’estudi es pot consultar a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/102

Sessions projectades en castellà
Sessions projectades en català

21

Memòria 2012

Acord per difondre la versió en català de la Viquipèdia
La Plataforma per la Llengua
inicia una col·laboració
amb l’Associació Amical
Viquipèdia amb l’objectiu de
difondre la versió en català
de l’enciclopèdia electrònica
i animar la ciutadania a llegir i
escriure articles en català.

Hi ha més de 360.000 articles
en català a la Viquipèdia, que
converteixen la nostra llengua
en la 13a de l’enciclopèdia.
A més, els articles en català
estan valorats entre els de
més qualitat.

Jordi Alcaraz crea una
obra a benefici de la
Plataforma per la Llengua
Per cinquena vegada, un artista de prestigi
ha creat una obra original per a l’entitat.
Anteriorment, han estat artistes com Brossa,
Perejaume, Guinovart o Antoni Tàpies els qui han
fet obres de manera desinteressada per l’ONG
del català.
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Altres
El 17, 24 i 31 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 Les aventures de
Tintin, Mil cretins i Tres dies
amb la família. Centenars
de persones hi assisteixen
amb les seves carmanyoles
i moltes ganes de gaudir del
cinema en català.
La Plataforma per la Llengua
organitza durant tot l’any
i a diversos municipis
d’arreu del país nombroses
presentacions de llibres
d’autors com Matthew Tree,
Xavier Polo, Jordi Solé,
Vicenç Villatoro, Màrius
Serra, Lluís Duran, Quim
Gibert, Ramon Gasch,
Andreu González, David
Pagès, David Vila o Jordi
Piqué .

La Plataforma per la Llengua
demana que es doblin o
se subtitulin les pel·lícules
espanyoles al català
d’acord amb la petició de la
Comissió Europea. L’entitat
demana que s’apliquin
les mateixes condicions
que tenen les obres
cinematogràfiques europees
per a les espanyoles en
versió castellana i, per tant,
que es prevegi que aquestes
últimes es doblin o se
subtitulin també al català.
Es reparteixen 400 cartons
de crispetes davant del
cinema Comèdia de
Barcelona dins la campanya
“Volemcrispetes.cat”, que
té com a objectiu reivindicar
una equiparació del català i
el castellà al cinema.
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6. Àmbit d’Educació
i universitats
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La Plataforma per la Llengua considera que el català, com a llengua
pròpia de Catalunya, ha de ser l’eix central i la llengua vehicular de tot
el sistema educatiu català tal i com està previst en la Llei d’Educació
de Catalunya (LEC) i la Llei d’Universitats de Catalunya (LUC).
Els darrers anys, a partir de la Sentència del Tribunal Constitucional
contra l’Estatut, s’han produït intents constants d’acabar amb
la preeminència del català, sobretot a Primària on, a base de
sentències, es vol acabar amb l’actual model d’escola catalana i la
metodologia d’immersió. La llei Wert, que està en fase de projecte
encara, va en la mateixa direcció. Per tal de defensar el nostre
model d’escola catalana, reconeguda com a model d’èxit arreu, la
Plataforma per la Llengua treballa molt activament i forma part de la
Comissió Permanent de la coordinadora d’entitats Somescola.cat.
En la línia de treballar per a la cohesió social, un dels objectius de
Plataforma per la Llengua en aquest àmbit és posar en valor la
importància que l’escola catalana en llengua i continguts té per
aconseguir la igualtat d’oportunitats, l’equitat i l’excel·lència.

Cada dia, un argument a favor
del model d’immersió lingüística
La Plataforma per la Llengua promou una
campanya a través de les xarxes socials
amb l’objectiu de difondre cada dia un
argument en suport del català com a llengua
vehicular a l’escola catalana. Desfer tòpics
sobre l’ensenyament en català i rebatre les

afirmacions errònies que pretenen tergiversar
la realitat lingüística del país han estat les
principals fites de la campanya.
Tots els arguments es poden veure a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/90
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Argumentari en
suport del català
a l’escola

Somescola.cat es
mobilitza en defensa
de l’escola catalana

La Plataforma per la Llengua ha reunit les
escoles que van iniciar la immersió lingüística
el curs 1982/83 a Santa Coloma de Gramenet
per presentar un argumentari del català a
l’escola. Trenta anys després, aquestes escoles
i tota la comunitat educativa del municipi van
tornar a reunir-se en un acte que va refermar
el compromís per una escola equitativa, de
qualitat i catalana en continguts. L’informe
explica l’origen de la metodologia de la immersió
lingüística i rebat onze afirmacions falses que
sovint s’han llançat per carregar contra el model
educatiu català.

Les entitats que formen Somescola.cat, entre
les quals s’inclou la Plataforma per la Llengua,
convoquen la ciutadania de Catalunya a una
jornada de protesta contra l’avantprojecte de
la LOMCE, i en defensa del model d’escola
catalana en llengua i continguts, coincidint amb
la commemoració del Dia Mundial dels Drets
Humans. A més, s’insta tots els centres docents
a penjar la pancarta i els cartells amb el lema
“Per un país de tots, l’escola en català” i a fer un
acte reivindicatiu a la sortida de l’escola el mateix
10 de desembre. També organitza la xerrada
“Competència lingüística i ús social del català”,
acte que se celebra a l’Aula Magna de la UB.

L’argumentari es pot consultar a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/90
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Per a més informació: www.somescola.cat

Àmbit d’Educació i universitats

Altres
La Plataforma per la Llengua
condemna el trencament de
la immersió lingüística a les
Illes Balears. L’entitat critica
la mesura que va anunciar el
Govern del PP a les Balears
per aquest curs escolar de
segregar els alumnes en
funció de la llengua vehicular
del seu ensenyament.
Realització d’un material
interactiu de formació en
gestió lingüística i dels usos
lingüístics per al personal de
la Diputació de Barcelona
i dels ajuntaments de la
circumscripció de Barcelona.
Es tracta d’uns materials
elaborats per ensenyar
com gestionar diferents
situacions lingüístiques i,
alhora, familiaritzar amb la
llengua catalana aquelles
persones que no la tenen
com llengua d’ús preferent.

La Plataforma per la Llengua
País Valencià, present a
les Trobades d’escoles en
valencià de la Safor. L’entitat
va participar en aquestes
jornades que pretenen
promoure la sostenibilitat,
el territori, la cultura,
l’ensenyament i també el
valencià, amb el lema “Sí al
valencià”.
L’entitat penja una gran
pancarta a Via Laietana
en protesta per la
voluntat del ministre Wert
d’espanyolitzar els nens
catalans. La Plataforma per
la Llengua denuncia així les
declaracions que el Ministre
d’educació espanyol va fer
contra el català i el model
d’immersió lingüística.

La Plataforma per la
Llengua participa com a
professorat d’activisme
lingüístic no governamental
al postgrau de la Universitat
de Barcelona en temes
d’empresa, consum i
d’acollida i gestió lingüística.
L’experiència de l’entitat
en l’activisme lingüístic no
governamental forma part
dels ensenyaments inclosos
en un postgrau organitzat
pels Serveis Lingüístics del
Departament de Filologia
Catalana de la UB.

27
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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, els llocs web,
les TIC, 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.

Més de 150 persones s’apleguen en un acte
per estendre el català en el món empresarial
Sota el títol ‘A l’empresa, en català’ una
representació del món empresarial, institucional
i civil es va aplegar al Cercle d’Economia a favor
del català a l’empresa en un acte organitzat per
la Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle.
Davant de més de 150 assistents, la llengua
catalana es va presentar com a eina de cohesió
i fidelització a l’empresa, generadora de negoci

i element de responsabilitat social corporativa.
L’acte també va incloure la presentació del A
l’empresa, en català. Manual per a unes bones
pràctiques lingüístiques a l’empresa.
Veieu el manual a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/94
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Twitter en català
La Plataforma per la Llengua
va participar activament en la
campanya #Twitterencatalà
i en la seva difusió. Després
d’enviar una carta a la
companyia californiana per
demanar la implementació

d’una versió en llengua
catalana de la popular xarxa
social, l’empresa va anunciar la
introducció del català al Twitter.
Gairebé 90.000 persones
utilitzen ja la versió en català de
la xarxa social.

La Plataforma per la
Llengua crea un web
per ajudar les empreses a
incorporar el català

Només un 6% dels
productes venuts
en supermercats respecten
el Codi de Consum

El web www.empresaencatala.cat pretén ser el
portal online de referència per a les consultes
lingüístiques de les empreses. Aquest projecte,
desenvolupat conjuntament amb la Fundació
Vincle, parteix dels continguts del Manual de
bones pràctiques lingüístiques a l’empresa i
està pensat perquè el sector empresarial hi
trobi orientacions, reflexions, recomanacions
i recursos. Tot plegat, amb el propòsit de
contribuir a l’adquisició i la millora de les bones
pràctiques lingüístiques dins de les empreses que
despleguen la seva activitat en una societat en
què el multilingüisme és un element que reflecteix
innovació, compromís, qualitat, esforç i actualitat.

Dos anys després de l’entrada en vigor del Codi
de Consum, la Plataforma per la Llengua ha
constatat en el document El 23 de juliol, 2 anys
de la llei que obliga a etiquetar en català que un
94% dels productes venuts en supermercats
i grans superfícies de Catalunya incompleixen
aquesta normativa. El mateix informe destaca,
en canvi, que un 40% dels productes de
marques blanques sí que etiqueta en català.
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Podeu veure’l a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/100

Àmbit d’Empresa i consum

Altres
S’atenen i s’assessoren diverses persones
amb queixes sobre casos de discriminacions
lingüístiques. Durant el 2012 es van rebre 501
queixes lingüístiques, de les quals un 60%
eren sobre mancances en la disponibilitat
lingüística i un 17% per incompliments dels
drets del consumidor en l’etiquetatge.
Podeu llegir l’informe complet a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/111

Google Maps normalitza bona part del
nomenclàtor de les Illes Balears i, en menor
mesura, del País Valencià després de les
demandes formulades per la Plataforma per la
Llengua i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Seguiment sobre les disposicions legislatives
estatals que imposen la llengua castellana als
productes distribuïts a Catalunya. En aquests
informes periòdics es pot veure l’increment
progressiu d’aquest tipus de legislació.
Es pot consultar a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/104

La Plataforma per la Llengua participa a la 3a
Jornada de Consum i Llengua, que organitza
l’entitat Consum Català amb la presentació
del A l’empresa, en català. Manual per a unes
bones pràctiques lingüístiques a l’empresa.
Durant aquest any es realitzen accions
positives per normalitzar lingüísticament
diverses empreses i establiments, amb
resultats i èxits en etiquetatge, retolació, webs
i publicitat.

S’inicien gestions perquè empreses
d’alimentació com Mercadona, DIA, Carrefour,
Auchan, LIDL i El Corte Inglés etiquetin en
català.
La Plataforma per la Llengua elabora l’estudi
El valencià als supermercats i hipermercats
del País Valencià, en el qual ha col·laborat
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Es demana a les administracions públiques
que consumeixin en català, tal com estableix
la Llei. Amb aquesta finalitat es trameten
cartes als principals equipaments culturals de
la Generalitat demanant que s’acompleixi la
normativa vigent en els serveis de restauració
i/o bar i en les màquines expenedores dels
esmentats equipaments.
Enviament de cartes a diferents companyies
aèries estatals i internacionals per demanar-los
que emprin el català en la megafonia dels vols
i en el web.
Cacaolat etiqueta en català tots els productes
durant el 2012 després de les diverses
comunicacions i tocs d’atenció de la
Plataforma per la Llengua.
Ikea mostra un augment del català en àmbits
com la informació al web, els nous fullets i
els rètols dels productes, però segueix sense
etiquetar en llengua catalana.
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8. Àmbit 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’àmbit 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’àmbit.

Jocsijoguines.cat, el web per
potenciar el joc i la joguina en català
La Plataforma per la Llengua ha llançat el web
www.jocsijoguines.cat per facilitar la compra dels
jocs i joguines en català i conscienciar fabricants,
botiguers i compradors de la utilitat d’incorporar
la llengua catalana. Es tracta del primer web que
aplega tots els jocs i joguines que hi ha al mercat
que incorporen la llengua catalana (que l’entitat
xifra en uns 700). El web inclou, d’una banda, un
llistat de joguines ordenades per tipologia i per
edats i, de l’altra, el llistat d’empreses i fabricants
que inclouen la llengua catalana en els seus
productes, també per poblacions i comarques.
El projecte s’ha pogut realitzar gràcies al
micromecenatge i ha estat possible gràcies al
suport i les aportacions econòmiques de 110

mecenes i la col·laboració desinteressada de
l’il·lustrador Valentí Gubianas.
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Èxit de participació en la 9a
Festa per al joc i la joguina en català
El passat 1 de desembre es va celebrar un any
més la Festa per al joc i la joguina en català, que
va arribar a la 9a edició. Més de 7.000 persones
van acostar-se al passeig Lluís Companys de
Barcelona, nova ubicació de la festa. 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 només hi ha uns 700 jocs i joguines
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que incorporen el català, un volum que ocupa un
6% del total. La festa d’aquest any ha incorporat
una vintena de tallers molt diversos (lectures de
contes, pinta-cares, xapes, etc.), una ludoteca i
les actuacions dels grups d’animació Ulldistret
i Fefé i cia. Durant tota la jornada també s’han
instal·lat mig centenar de jocs de fusta.
Podeu trobar tota la informació a:
www.plataforma-llengua.cat/festajoguina

Àmbit de Jocs i joguines

Altres
En el marc de la campanya
per al joc en català, la
Plataforma per la Llengua ha
editat enguany 30.000 cartes
als Reis que comencen amb
el tradicional encapçalament
“Estimats Reis d’Orient”
i que conclouen amb una
petició per als tres Reis:
“Poder jugar en català”.
La Plataforma per la Llengua
reivindica les joguines en
català en els parcs de Nadal
de La Canonja i Reus amb
diverses accions.

Participació a la festa
d’aniversari de la llar
d’infants La Daga de
Cubelles amb dos tallers.
Celebració de la Festa pel
Joc en valencià a Gandia.
La Plataforma per la Llengua
distribueix material sobre el
joc i la joguina a les escoles
de Montblanc.

Festa del joc i el joguet en
valencià a Vila-real. L’ONG
del català promou, en el
marc de la festa major del
municipi, aquesta activitat
en la qual també es reparteix
material de sensibilització i
cartes als Reis d’Orient en
valencià.
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9. Una entitat de serveis
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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 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 la pàgina
www.plataforma-llengua.cat/serveis/correccions
o bé envieu un correu a: serveis@plataforma-llengua.cat
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Atenció de queixes i
consultes lingüístiques

Serveis de formació
lingüística

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.

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 basarse 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.

Podeu fer la queixa o consulta a la pàgina
www.plataforma-llengua.cat/queixes o bé a través
del correu queixes@plataforma-llengua.cat

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

Una entitat de serveis

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.
Veieu-les a: 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.
Veieu-los a:
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.
Descarregueu-vos-els a:
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.

Altres serveis
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 litografies, obres d’art i cartells
que artistes catalans de renom (Tàpies, Brossa,
Perejaume, Jordi Alcaraz) ens han cedit en
benefici de la nostra tasca.
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10. Altres
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Dos nous reconeixements
per a la Plataforma per la Llengua
La Plataforma per la Llengua guanya el premi Voluntariat 2012
en la categoria de votació popular i el premi en reconeixement
de la tasca feta en favor de la llengua catalana de l’Ateneu
Independentista d’Arenys de Munt.

Socis
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 2012 hi ha hagut un
increment de 1.573 nous socis. La Plataforma per la Llengua va
tancar l’any amb més de 4.100 socis.

Web
Durant l’any 2012 el web de la Plataforma per la Llengua
(www.plataforma-llengua.cat) ha rebut unes 160.000 visites,
amb una mitjana mensual aproximada de 14.000 visites i 8.000
visitants únics. La difusió dels continguts del web es complementa
amb l’enviament del butlletí electrònic de l’entitat. Durant el
2012 s’han enviat un total de 20 butlletins, a un total de12.300
subscriptors.
La subscripció es pot fer a: www.plataforma-llengua.cat/butlleti
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Voluntariat
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,
amb la creació de 22 noves
parelles juvenils.
Més informació a:
www.plataforma-llengua.cat/
voluntariatperlallengua

Participació al III Congrés del
Sector Social.
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Des de la Plataforma per la
Llengua s’han dinamitzat
diverses campanyes en les
quals 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 fires 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. En
total, la Plataforma per la
Llengua compta amb més
de 1.200 voluntaris.

Publicacions
Edició de la memòria anual
del 2011 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 setembre).
La revista, editada per la
Plataforma per la Llengua,
que té actualment un tiratge
de 7.500 exemplars, explica
les accions de l’entitat i
inclou també entrevistes
realitzades a representants
polítics i socials.
Podeu consultar
tots els números a:
www.plataforma-llengua.cat/
la_corbella

Altres

Xarxes socials
Durant el 2012, 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
perfil a Facebook amb 5.378
amics. A més, la pàgina
corporativa a Facebook ja
suma 17.500 seguidors, i no
para de créixer.

Youtube:
Comptem
també
amb un canal de Youtube
que ja acumula 412.202
visualitzacions. S’hi han
penjat 23 vídeos nous, i té
actualment 654 subscriptors.
www.youtube.com/
PlataformaxLlengua

Twitter:
Durant
el 2012,
el compte a Twitter de
Plataforma per la Llengua
ha triplicat el nombre de
seguidors, passant de 4.223
a 12.834.
@llenguacat

www.facebook.com/
PlataformaxLlengua
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Comunicació
i mitjans
Durant l’any 2012 s’han
publicat uns 87 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 esporàdicament altres
mitjans com El Triangle,
Berria i Cel obert.
Podeu llegir tots els articles
també al web de la Plataforma
per la Llengua, a:
www.plataforma-llengua.cat/
articles/llistat.

Durant l’any 2012, la
Plataforma per la Llengua
ha aparegut esmentada en
159 mitjans diferents. S’han
enviat 117 comunicacions
adreçades a mitjans de
comunicació i s’han realitzat
18 rodes de premsa i
presentacions.
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El vídeo promocional de la
campanya #RaonspelCatalà
aconsegueix 80.000
visualitzacions a Youtube.
Amb aquesta iniciativa la
Plataforma per la Llengua ha
demanat a la ciutadania les
raons per les quals defensa i
estima la llengua catalana.
La Plataforma per la
Llengua presenta el primer
InformeCAT, un informe
anual que presenta en
50 píndoles informatives
l’estat del català. L’objectiu
és posar sobre la taula un
document de referència
que s’actualitzi anualment i
que permeti disposar d’un
termòmetre sobre l’estat i
l’evolució de la llengua.

Un Consell Consultiu format
per persones de referència
en el treball i la promoció del
valencià avalarà la feina de la
Plataforma per la Llengua al
País Valencià i assessorarà
l’entitat sobre els diferents
programes de treball. A
més, durant el 2012 l’ONG
del català va renovar la seva
executiva. Òscar Escuder
va ser escollit president per
liderar l’entitat els propers
quatre anys.

Altres
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DESPESES

Gastat 2012

Despeses de personal

254.697,61 €
181.128,80 €

Despeses generals
Interessos per finançament

28.831,56 €

Eines i recursos

26.938,61 €

Activitats

344.072,69 €
TOTAL 835.669,27 €

INGRESSOS

Ingressat 2012

Quotes socis

173.923,32 €
Subvencions públiques i privades

611.014,71 €
Serveis i donatius 63.242,76 €
Ingressos 93,63 €
TOTAL 848.277,42 €

RESULTAT
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12.608,15 €

Pressupost i estat de
comptes de l’exercici 2012

Pressupost 2012

Despeses de personal

329.812,54 €
134.500,00 €

Despeses generals

28.000,00 €

Interessos per finançament

28.000,00 €

Eines i recursos

399.787,45 €

Activitats

TOTAL 920.100,00 €
Pressupost 2012

Quotes socis

160.000,00 €
Subvencions públiques i privades

645.000,00 €
Serveis i donatius 110.000,00 €
Ingressos

100,00 €

TOTAL 920.100,00 €
0,00 €
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