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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 d’altres àmbits d’actuació.

Els èxits aconseguits ens han portat reconeixements com el Premi Nacional de 
Cultura 2008 a la Projecció Social de la Llengua Catalana, atorgat per la Generalitat 
de Catalunya. 

Actualment comptem amb diversos grups de treball en diverses poblacions i 
delegacions territorials al País Valencià, el Barcelonès, el Maresme, el Tarragonès, 
el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i a l’Alguer. En total englobem més de 8.000 
persones col·laboradores i nombroses entitats que treballem per promoure la 
llengua catalana.
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Us presentem el resum de les principals actuacions que hem dut a terme al llarg de 2013. És 
una tria que vol mostrar els exemples més destacables de la feina que fem en diferents àmbits. 
Al llarg del 2013 constatem que no només s’ha mantingut, sinó que s’ha incrementat l’ofensiva 
judicialitzadora del model d’escola catalanafins a extrems mai vistos. La nostra participació en la 
coordinadora d’entitats Somescola.cat ha estat encara més intensa, per contribuir a donar una 
resposta unitària per defensar el nostre model educatiu.

Més enllà de les accions que hem dut a terme en l’àmbit de l’educació, s’ha continuat treballant 
en sectors 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 fer amb el Post-it 
art per la llengua, en favor del català com a llengua comuna, i també la 10a Festa per al joc 
i el lleure en català, que va reunir més de 8.000 participants al passeig Lluís Companys de 
Barcelona. També el 2013 vam posar en marxa la primera edició del premi Martí Gasull i Roig, 
que s’atorgarà a persones físiques o jurídiques que hagin contribuït de manera notable a la 
millora de la situació de la llengua en l’àmbit lingüístic català. Del 2013 volem acabar destacant 
un fet important per l’entitat: el 12 de desembre de 2013 va ser el tret de sortida als actes de 
celebració del nostre vintè aniversari, que s’allargaran durant bona part del 2014. Vint anys de 
trajectòria que volem utilitzar per repassar la feina feta però sobretot per reivindicar els projectes 
pendents en favor de la llengua. 

En aquest sentit, no ens cansarem de repetir que el dinamisme i el vigor de la llengua catalana 
es manté, però igualment es perpetua la manca de reconeixement oficial i jurídic en molts 
àmbits, amb l’agreujant que durant el darrer any s’han produït 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 una anomalia. No hi ha cap altra llengua de la Unió Europea, de dimensions 
comparables, que es trobi tan desprotegida. La Plataforma per la Llengua ha seguit aquest 2013 
i seguirà el 2014 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.

Introducció
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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 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.

La Plataforma per la Llengua ha celebrat el dia 
de Sant Jordi el Post-it art per la llengua, una 
activitat a la plaça dels Àngels de Barcelona per 
promoure l’ús del català com a llengua comuna 
entre els nouvinguts. L’acció ha consistit en la 
creació d’un mosaic gegant fet amb més de 
10.000 post-its de diferents colors, personalitzats 
amb missatges personals en diferents llengües 

que, tots junts, han format el missatge “El català, 
llengua comuna”.

La Plataforma per la Llengua i 25 associacions 
de persones nouvingudes han impulsat aquesta 
activitat, que vol reivindicar el català com a eina 
de cohesió social i element d’inclusió per a les 
persones immigrades. La iniciativa ha estat 

 10.000 post-its pel català! 
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Les 26 entitats que formen part de la xarxa associativa 
per a la immigració i que han coorganitzat aquest acte 
són: Asemblea Cultural Galega de Barcelona (ACGB), 
Asociación de Mujeres Ecuato-Guineanas E’Waiso Ipola, 
Asociación Músicos por la Paz y la Integración, Associació 
Alamanah, Associació Catalana de Residents Senegalesos 
(ACRS), Associació Cultural Catalana Polonesa (ACCP), 
Associació Cultural, Educativa i Social Operativa de Dones 
Pakistaneses (ACESOP), Associació Cultural Mexicano 
Catalana (MEXCAT), Associació d’Amics del Poble Marroquí 
(ITRAN), Associació d’Estudiants i Investigadors Xinesos 
de Barcelona (AEICB), Associació de Dones Amazigues – 
Tamettut, Associació de Treballadors Immigrants Marroquins 
a Catalunya (ATIMCA), Associació de Treballadors 
Pakistanesos (ATP), Casa Eslava, Centre Cultural Islàmic 
Camí de la Pau, Centro Boliviano Catalán, Comunitat 
Palestina de Catalunya, Cornellà Sense Fronteres, El Mirador 
dels Immigrants, Els Altres Andalusos, Federación de 
Entidades Americanas en Catalunya (FASAMCAT), Federació 
d’Entitats Bolivianes a Catalunya (FEDEBOL), Federació 
d’Entitats Equatorianes a Catalunya (FEECAT), Federació 
d’Entitats Llationamericanes de Catalunya (FEDELATINA), La 
Llum del Nord – Associació per a la ciutadania i cooperació 
entre pobles i Plataforma per la Llengua.

conduïda per l’actor Quim Masferrer, de Teatre 
de Guerrilla. També més de 200 persones han 
fet arribar el seu missatge pel català a través 
de l’etiqueta #postitartllengua a Twitter o bé 
mitjançant el blog postitartllengua.wordpress.
com. Aquests “post-its digitals” també s’han 
escrit en algunes de les notes penjades al mur.

La jornada s’ha tancat amb les actuacions de 
la Barcelona Coral Àsia, dirigit per Carles Josep 
Comelade i, del Taller de Músics que, sota la 
batuta de Vicens Martín, han musicat poemes 
de Salvador Espriu. L’activitat s’ha enregistrat en 
stop motion i s’ha fet córrer en un vídeo que ha 
mostrat el procés de creació del mural. 

Podeu veure’l a:
www.youtube.com/PlataformaxLlengua

https://www.youtube.com/user/PlataformaxLlengua
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Àmbit d’Acollida lingüística

 Presentem la guia “Amb el català, xuta i gooool!”

Podeu veure la guia aquí: 
www.plataforma-llengua.cat/
estudis/interior/113 

Podeu veure el recurs aquí: 
http://formadiba.diba.cat/content/guia-actituds-linguistiques

La guia “Amb el català, xuta i gool!”, editada per la Plataforma per la 
Llengua durant el 2012, s’ha presentat aquest any en un acte oficial 
amb la col·laboració del Futbol Club Barcelona. La presentació va 
comptar amb la presència del president del Barça, Sandro Rosell, 
la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos, i el 
president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder. La guia 
vol destacar el paper fonamental de la llengua catalana en l’acollida a 
través del l’esport, exemplificant-ho amb anècdotes i casos personals 
d’algunes de les figures del món de l’esport. Aquest material s’ha 
utilitzat en la formació dels professionals que executen els programes 
de la Fundació del Barça i de La Masia. És a dir, a través d’aquesta 
guia, la Plataforma per la Llengua forma els formadors en matèria 
de gestió lingüística, per incloure’n unes pràctiques lingüístiques 
inclusives i solidàries. El que fa diferent i molt atractiu aquest material 
és la implicació de diverses persones notòries vinculades al món de 
l’esport, des d’esportistes de renom fins a periodistes especialitzats 
en esport, els testimonis dels quals apareixen recollits a la guia.  

La Plataforma per la Llengua, amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, ha desenvolupant un nou recurs autoformatiu i de 
consulta adreçat al personal de les administracions públiques 
locals, en el qual mitjançant diversos clips interactius es presenten 
situacions lingüístiques que es donen durant la interacció entre el 
ciutadà i els empleats públics. Les situacions, que es desenvolupen 
en el format d’itineraris interactius, es basen en diàlegs oberts entre 
uns perfils ficticis de 9 treballadors públics i 3 tipologies de ciutadans. 

 Nou recurs interactiu per formar el personal de 
les administracions locals en actituds lingüístiques

https://www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/113
http://formadiba.diba.cat/sites/default/files/public_resources/altres/guia_actituds_ling/index.html
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 Altres 

Hem ampliat i potenciat 
la xarxa d’entitats i 
organitzacions formada 
per entitats de persones 
immigrades i entitats que 
treballen en immigració, i 
hem fet un acompanyament 
lingüístic d’algunes de les 
entitats que en formen part. 
Hem coordinat projectes 
per dotar de pàgines webs 
i eines digitals en català a 
aquestes entitats. 

En el marc de les activitats 
englobades sota el lema “El 
català, llengua comuna”, 
hem realitzat tallers 
juntament amb diverses 
entitats de la xarxa al 
voltant de les llengües i del 
concepte del multilingüisme 
a l’escola Milà i Fontanals de 
Barcelona, que compta amb 
un 95% d’alumnat nouvingut 
de diferents orígens.

Hem començat a difondre 
la publicació El català als 
fogons, un receptari que 
promou la cohesió lingüística 
a través de la cuina, arreu del 
territori, a través de tallers 
de cuina a l’Institut Escola 
del Prat del Llobregat, i de 
presentacions públiques a la 
població de Salt.

Hem potenciat el programa 
“Voluntariat per la Llengua” 
i de fet som l’entitat  que 
durant l’any 2013 ha 
dinamitzat més parelles 
lingüístiques a Barcelona, 
una cinquantena. 

Hem dinamitzat l’exposició  
“El català? És chévere!”, 
que durant el 2013 s’ha 
exposat a l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner de 
Canet de Mar i a la Biblioteca 
Antoni Comas de Mataró, 
i s’ha elaborat un material 
pedagògic per fer-ne visites 
guiades. Distribució i difusió 
de targetes amb vocabularis 
bàsics en català i urdú  
específic per als treballadors 
del sector del taxi als 400 
taxistes pakistanesos 
associats a PAKTAXI 
(Associació de Taxistes 
Pakistanesos).

Memòria 2013
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Hem presentat a Sabadell 
El català també és meu, un 
tríptic que dóna arguments 
i incentiva tant a nouvinguts 
com a gent que ja fa anys 
que va venir a Catalunya 
que adoptin el català, tot 
vencent inseguretats i 
prejudicis. L’edició compta 
amb el suport de l’Oficina 
de Nova Ciutadania de 
l’Ajuntament de Sabadell i de 
la Generalitat de Catalunya.

Hem realitzat diversos tallers 
de sensibilització lingüística 
als instituts Estatut i La 
Serreta de Rubí.

Durant l’any 2013 s’ha dut 
a terme a Esparreguera 
la primera edició del 
Projecte Enraonem, amb 
18 activitats repartides en 
18 setmanes entre febrer 
i juny, que van incloure 
la visita a 16 comerços, 
empreses, associacions 
i llocs emblemàtics 
d’Esparreguera. Un projecte 
que vol connectar llengua (ús 
social), territori (descoberta 
de comerços, empreses 
i associacions) i cultura 
(arrelament social dels 
participants a una xarxa 
socioeconòmica i cultural 
molt potent). 

Hem realitzat un taller 
formatiu en gestió lingüística 
per als professionals del 
programa Xarxa Internacional 
de Centres Solidaris (XICS) 
de la Fundació FC Barcelona 
que treballen a les terres 
de Girona. Al taller s’han 
proporcionat instruments 
pràctics i útils per treballar 
per a la integració i cohesió 
social en l’àmbit de l’esport. 

Hem realitzat 3 tallers 
d’usos lingüístics per als 
professionals dels centres 
educatius de justícia juvenil 
El Segre, L’Alzina i Can 
Llupià.

La Plataforma per la 
Llengua ha fet arribar als 
agents sindicals del país 
un seguit de materials que 
tenen l’objectiu de facilitar 
i fomentar unes bones 
pràctiques lingüístiques, 
inclusives i solidàries.

Àmbit d’Acollida lingüística
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2. Àmbit d’Administracions 
     públiques
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2. Àmbit d’Administracions 
     públiques

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.

Presentem l’informe “En espanyol o nada”, 
40 casos greus de discriminació lingüística 
a l’administració pública. Aquest treball 
recull casos de ciutadans que han patit 
discriminacions i vulneracions greus del seu 
dret a expressar-se oralment i per escrit 
en català davant les institucions públiques. 
També es denunciava que aquestes 
vexacions incompleixen la Carta Europea 
de les Llengües Regionals o Minoritàries, 
signada i ratificada per Espanya. De manera 
complementària, la Plataforma per la 
Llengua ha donat assessorament jurídic 
gratuït a diferents ciutadans que han patit 
discriminacions lingüístiques davant de 
funcionaris públics. 

 

La Plataforma per la Llengua ha criticat 
públicament la nova llei de llengües aprovada 

pel govern aragonès que margina el català 
de la vida pública i fomenta el secessionisme 
lingüístic, inventant la nova denominació de 
Lapao per al català. L’entitat ha elaborat un 
document legislatiu que compara els drets 
dels catalanoparlants d’Aragó amb el d’altres 
comunitats amb un pes demogràfic similar i 
ha realitzat una donació de jocs de taula en 
llengua catalana a diversos centres d’educació 
secundària de la Franja de Ponent, amb 
l’objectiu de fomentar l’ensenyament en català.

El 2013 la Plataforma per la Llengua també 
ha elaborat diversos informes comparatius 
entre el tracte legal i polític de la llengua 
castellana en relació a la llengua catalana 
a l’Estat espanyol i també altres estudis 
comparant la normativa catalana amb d’altres 
normatives i situacions d’arreu del món. 
També hem fet un seguiment de diversos 
recursos interposats contra la llengua 
catalana en diferents àmbits.

Podeu veure l’informe aquí: 
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/116

https://www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/116
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3. Àmbit de Justícia
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3. Àmbit de Justícia

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 ha engegat una 
campanya perquè l’administració de Justícia 
compleixi la llei de Política lingüística 1/1998, 
i l’Estatut d’Autonomia actualment vigent. La 
campanya ha suposat accions informatives 
adreçades a la ciutadania i reunions amb 
els òrgans i responsables competents del 
Departament de Justícia.

Hem engegat un joc on-line per donar a 
conèixer la situació del català en l’àmbit de 
la justícia. El projecte és una nova versió 
del popular joc Catavolta, que consisteix en 
un joc de preguntes en forma de ruleta que 

permet a l’usuari seleccionar les respostes 
en base a una tria de quatre opcions. Aquesta 
nova versió del Catavolta està orientada al 
món de la justícia. Els seus objectius són 
sensibilitzar els ciutadans dels seus drets 
lingüístics en relació a l’administració de 
justícia, conscienciar el col·lectiu de lletrats 
de la necessitat d’emprar la llengua catalana 
i crear estat d’opinió pública en relació a la 
necessitat de normalitzar lingüísticament 
l’àmbit de la justícia.

Es pot trobar en aquest enllaç: 
www.plataforma-llengua.cat/catavolta/ 

https://www.plataforma-llengua.cat/catavolta/
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4. Àmbit de Conscienciació 
     lingüística
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La Plataforma per la Llengua ha editat aquest any el Cava per 
la llengua, un cava solidari que ha estat possible gràcies a la 
col·laboració a tres bandes amb Bodegues Sumarroca, el grup 
Bon Preu - Esclat i la Fundació Antoni Tàpies. Aquest producte és 
una iniciativa solidària que té com a objectiu promoure el català 
i desenvolupar campanyes de promoció de la llengua. Des d’un 
punt de vista gastronòmic, el cava està avalat per l’experiència 
de les caves Sumarroca. D’altra banda, el cava té també una 
important vessant artística, ja que l’etiqueta inclou una reproducció 
de la litografia que l’artista Antoni Tàpies va elaborar a benefici 
de la Plataforma per la Llengua. Però el que realment fa d’aquest 
Cava per la llengua un producte novedós és el seu vessant solidari. 
I és que part dels beneficis que se n’obtinguin amb la seva venda 
aniran destinats a campanyes a benefici del català. El cava es 
pot trobar als establiments Bon preu-Esclat, i també a d’altres 
establiments i bodegues del país. Només durant la campanya de 
Nadal ja se’n van vendre més de 12.000 ampolles.

 Cava per la llengua, el cava solidari

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.
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Hem presentat públicament una nova edició de l’InformeCAT, l’informe 
anual de la Plataforma per la Llengua que radiografia en 50 dades l’estat 
de la llengua en els diferents sectors i que ha rebut 14.000 descàrregues 
del web de l’entitat en pocs mesos. L’informe recull dades com ara 
que el català és la llengua mitjana amb més capacitat d’atracció o el fet 
que la nostra llengua encara està sotmesa a discriminacions: 40.000 
catalanoparlants de diferents zones de l’Estat espanyol no tenen 
reconeguda l’oficialitat de la seva llengua. 

El 2013, es va aprofitar l’entrada d’un nou país 
i d’una nova llengua a la Unió Europea (el croat) 
per reclamar també l’oficialitat del català. Per 
això es va llançar un vídeo on s’explica les raons 
d’aquesta discriminació i que ha estat vist per 
milers de persones a la xarxa. 

 Per l’oficialitat 
del català a la UE

 Nova edició 
de l’InformeCAT

Podeu veure’l a: 
www.youtube.com/PlataformaxLlengua

Podeu veure l’informe a: 
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/114

https://www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/114
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Àmbit de Conscienciació lingüística

Al llarg de tot el 2013, la Plataforma per 
la Llengua ha engegat una campanya de 
sensibilització massiva englobada sota el 
concepte “Estimo el català”, que ha emmarcat 
nombroses accions i subcampanyes al 
voltant d’un microsite creat expressament, 
estimoelcatala.cat. La campanya, que s’ha 
estructurat en diverses fases, té l’objectiu 
general de reforçar l’autoestima dels 
catalanoparlants davant dels atacs a què la 
nostra llengua està sotmèsa i de destacar la 
importància i vitalitat de la llengua catalana. 
La campanya ha inclòs, com una de les eines 
principals de difusió, la creació de diversos 
espots audiovisuals per reforçar aquest 
missatge i posicionar l’entitat com l’ONG 
del català que s’han distribuït viralment amb 
milers de visites a YouTube i també a través 
dels mitjans de comunicació tradicionals. Per 
a la campanya, s’ha demanat la complicitat 
de ciutadans anònims però també de cares 
molt conegudes, com Xavier Graset, Carme 
Ruscalleda, Monserrat Carulla, Màrius Serra, 
Isona Passola o Carme Forcadell, que expliquen 
en els diversos vídeos perquè se senten seu el 
català, avalen la tasca que fa la Plataforma per la 
Llengua i demanen la col·laboració ciutadana per 
no abandonar mai el català. 

En el marc de la campanya, s’han realitzat 
també algunes accions de carrer a l’estiu, en 
el transcurs de les quals diversos voluntaris 

de la Plataforma per la llengua van difondre 
un tríptic en diverses llengües on s’explica en 
la realitat lingüística del nostre país, al mateix 
temps que es convidava als turistes a fer-se 
fotos amb missatges d’amor al català escrits 
en diferents llengües. També hem editat milers 
de fulls volants i adhesius per informar sobre 
la campanya i hem fet difusió de la campanya 
i d’accions paral·leles en suports nous, com 
cartells publicitaris en els opis de la xarxa de 
Ferrocarrils Catalans o el canal MouTV de 
Transports Metropolitans de Barcelona.

 Campanya de sensibilització 
“Estimo el català”
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 Altres

La Plataforma per la 
Llengua és una de les 
entitats promotores del 
projecte de l’Observatori 
de la Llengua, que aquest 
2013 ha presentat l’Informe 
sobre la situació de la 
llengua catalana (2012), que 
demostra que el gruix dels 
territoris de llengua catalana 
va avançant en el camí cap 
a la normalitat lingüística, 
tot i el context sociopolític 
advers.

Editem nous productes 
de marxandatage i 
sensibilització, com la bossa 
ecològica amb el tema 
#estimoelcatalà, que té com 
a principal característica que 
es pot personalitzar amb 
retoladors.

Som presents a nombroses 
mostres i fires de carrer 
amb l’objectiu de difondre la 
nostra activitat i els nostres 
productes de sensibilització i 
marxandatge, com la Mostra 
d’Entitats organitzada 
a la Plaça Catalunya de 
Barcelona, entre moltes 
d’altres. També, com cada 
any, per la Diada Nacional 
de Catalunya, hem obert 
parades informatives i de 
venda a Arc de Triomf, el 
Fossar de les Moreres, i 
davant del Monument de 
Rafael Casanova. 

L’entitat realitza nombrosos 
tallers interactius de 
sensibilització lingüística 
en escoles i instituts.

Realitzem nombroses 
xerrades i conferències arreu 
del territori.

Participem en diverses 
jornades sobre llengua arreu 
del territori i també fora de 
l’àmbit lingüístic, com les 
jornades Udaltop, celebrades 
al municipi de Lasarte, al 
País Basc. 

En el marc dels actes del 
Tricentenari, hem estat 
entitat col·laboradora en 
l’organització del Concert 
d’Homenatge al General 
Moragues, celebrat a 
l’Auditori de Barcelona.
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Àmbit de Conscienciació lingüística

La Plataforma per la Llengua 
País Valencià presenta a 
Vila-real la publicació Bună 
al valencià, una presentació 
de la llengua catalana a la 
comunitat de parla romanesa 
del País Valencià, una 
guia pràctica que inclou 
informació i continguts 
rellevants per al nouvingut 
romanès. 

La Plataforma realitza 
diverses accions per 
la normalització de 
l’ús de la toponímia en 
senyalitzacions, indicacions 
i rètols públics i/o oficials. 
Denunciem públicament 
l’aprovació del doble 
topònim oficial a Maó 
(Maó/Mahón) per part del 
consistori municipal i també 
a la Franja de Ponent, 
carreguem contra la nova 
Llei de llengües d’Aragó, que 
estableix que els topònims 
han de ser en castellà i la 
forma catalana serà optativa. 

En l’àmbit territorial de 
Catalunya, elaborem un 
informe sobre els usos 
lingüístics en els topònims 
dels aeroports catalans i 
se’ls demana que emprin 
el català en la toponímia de 
manera normalitzada o que 
apareguin alternativament 
la forma catalana i la forma 
oficial de cada destinació. 
També hem fet actuacions 
per normalitzar el català en la 
toponímia del País Valencià i 
l’Alguer en el popular servei 
de cartografia en línia de 
Google, Google Maps. 
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5. Àmbit de Cultura 
    i audiovisual
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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.

 Seguiment de l’acompliment 
de la Llei del Cinema de Catalunya 

Durant tot l’any, hem fet seguiment de 
l’acompliment de la llei per part de les productores, 
distribuïdores i exhibidores en matèria d’accés 
lingüístic en català al cinema i vídeo i de l’Acord del 
Departament de Cultura amb el Gremi d’exhibidors 
i FEDICINE. En aquest sentit, hem fet arribar 
suggeriments al Govern de cara a una millor 
aplicació d’aquesta normativa.
 
D’altra banda, com a element de reforç positiu a 
l’acompliment de la Llei, donem suport a la difusió 
dels films de diverses productores que produeixen 

pel·lícules en català i també a diversos cinemes 
que tenen com a objectiu fer prevaldre el cinema 
doblat o subtitulat en català, com els Alexandra, 
els Boliche o els Girona.

De manera paral·lela, hem mantingut diverses 
reunions amb entitats del món del cinema (com 
la Federació Catalana de Cineclubs o l’Associació 
d’Actors i Directors Professionals de Catalunya), 
per aconseguir la seva implicació en la demanda 
de cinema en versió catalana.
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Un any més, els dimarts del mes de juliol 
(els dies 16, 23 30) hem organitzat el cicle de 
cinema Cine Pícnic a la platja de la Picòrdia 
d’Arenys de Mar, que un any més ha estat un 
èxit de públic, aplegant més de 1.000 persones 
per cada una de les tres sessions. L’objectiu 
del cicle és demostrar a les grans empreses 
cinematogràfiques que el cinema en català és 
rendible. Les pel·lícules que s’han projectat, 
doblades al català, han estat L’intocable, Brave i 
Blancaneu i la llegenda del caçador.

 Cicle de cinema en català, 
un any més, a Arenys de Mar
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Àmbit de Cultura i audiovisual 

Signem un conveni de 
col·laboració amb l’entitat 
Filmcat, que desenvolupa 
una aplicació gratuïta per 
a Iphones i Ipads amb 
informació sobre l’oferta 
de cinema en català a 
Catalunya, amb els horaris, 
les sales i un servei de 
geolocalització.

Hem realitzat diversos 
comunicats i accions per 
defensar els mitjans de 
comunicació en valencià, 
tant criticant les demores en 
la recepció de TV3 al País 
Valencià com denunciant el 
nostre rebuig a la decisió 
presa pel govern del 
Partit Popular de tancar la 
ràdio en català i televisió 
públiques valencianes, la 
qual cosa acaba amb les 
retransmissions en llengua 
catalana al País Valencià.
 
Hem organitzat nombroses 
presentacions de llibres 
amb la presència d’autors 
destacats, amb l’objectiu 
de fomentar i difondre la 
literatura en català. 

La Plataforma per la Llengua 
Baix Llobregat-Esparreguera 
és un any més l’encarregada 
de redactar el Manifest 
de la Tercera Setmana 
de la Llengua Catalana 
a Esparreguera, en què 
homenatja el poeta Salvador 
Espriu tot parafrasejant 
alguns dels seus versos.

Organitzem la setena 
edició del Dictat Català 
d’Esparreguera, un acte que 
s’emmarca en la Tercera 
Setmana de la Llengua 
Catalana a Esparreguera. En 
aquesta 7a edició hi ha un 
nou rècord de participació, 
amb 102 concursants.

 Altres
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6. Àmbit d’Educació 
    i universitats



25

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.
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En l’àmbit educatiu, la Plataforma per la Llengua 
ha realitzat nombroses accions en defensa del 
model actualment vigent d’escola en català en 
llengua i continguts, i ho ha fet en el marc de la 
coordinadora Somescola.cat, de la qual n’és un 
dels membres fundadors i on forma part de la 
Comissió Permanent.

Aquest any, Somescola.cat ha hagut de 
reaccionar contra l’aprovació de la LOMQE, 
més coneguda com a “Llei Wert”, i també 
contra la interlocutòria del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a tot el 
grup a rebre la classe en castellà si un alumne 

ho demana per via judicial. Somescola.cat 
considera que la llei és retrògrada, reaccionària 
i centralista i atempta contra el model lingüístic 
escolar català. Per això, hem facilitat a diversos 
ajuntaments la presentació de mocions en 
defensa de l’escola catalana, hem fet una crida 
a la mobilització contra la llei i hem presentat 
al Govern i al President les propostes de la 
coordinadora d’entitats per blindar el sistema 
educatiu.

La pàgina web de Somescola ha aconseguit 
recollir gairebé 40.000 adhesions al manifest 
per l’escola en català. 

 Somescola.cat reacciona en 
la defensa del model educatiu
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Àmbit d’Educació i universitats

Somescola.cat també ha 
organitzat, juntament amb 
l’Espai Mallorca, un acte 
a Barcelona en suport a la 
lluita i a la vaga indefinida de 
l’Assemblea de Docents de 
les Illes Balears en defensa 
de la llengua catalana  a 
l’escola. 

En aquesta línia, la 
Plataforma per la Llengua 
també ha engegat una 
campanya per recollir 
microdonatius via SMS a 
benefici de l’Assemblea de 
Docents de les Illes Balears.

Hem format els agents de 
l’educació formal i informal 
a través de tallers adreçats 
a les entitats que gestionen 
l’educació en espais públics 
de Ciutat Vella de Barcelona 
(la Ludoteca de la placeta del 
Pi, el Casal de joves PIJ i els 
casals infantils i projectes 
franja dels centres cívics 
Drassanes, Barceloneta, 
Pati Llimona, Palau Alòs i 
Convent de Sant Agustí), 
als quals se’ls hi ha donat 
eines per a la gestió dels 
usos lingüístics en el tracte 
individual, en la conducció de 
grups o en els actes públics.

Hem realitzat classes 
lectives en el marc del 
Postgrau de Política 
Lingüística i Gestió del 
Multilingüisme endegat per 
la Universitat de Barcelona, 
i que han servit com a eina 
de sensibilització en el 
discurs i les campanyes de 
la Plataforma per la llengua 
en el món universitari.

 Altres
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7. 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, 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.

 Presentem el llibret “A l’empresa, 
en català” a Girona i a Lleida

La Plataforma per la Llengua i la Fundació 
Vincle han presentat a Girona, a Lleida i a 
Esparreguera el llibret A l’empresa, en català, 
que pretén ser un manual per a les bones 
pràctiques lingüístiques en el món de l’empresa. 
Més enllà de la presentació, les jornades 
tenien l’objectiu de refermar la voluntat del 
món de l’empresa amb el català. Per això, la 
presentació va comptar amb taules rodones 

amb representants del món empresarial de 
Girona i Lleida, que van explicar experiències 
de bones pràctiques lingüístiques en les seves 
respectives empreses. Durant tot l’any, s’han 
distribuït més de 500 exemplars del Manual de 
Bones pràctiques a l’empresa.

La guia es pot trobar a: 
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/94

https://www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/94


30

Memòria 2013

 Altres

Realitzem diverses accions 
amb les quals aconseguim 
èxits tangibles en empreses 
com el Grup Miquel, 
Consum, Eroski o Carrefour.

Adrecem una campanya 
a Ikea, amb la qual 
aconseguim que incorpori 
el català en el web i que 
anunciï que ho farà també 
amb l’etiquetatge.

Hem tramitat denúncies 
a grans empreses que 
incomplien la normativa 
d’etiquetatge o no 
respectaven el consumidor 
catalanoparlant, com El 
Corte Inglés, Hipercor, 
Fontvella, Nestlé, Granini, 
TriodosBank, IngDirect, 
Mango, Seat, Renfe, 
Toyrus, Caixabank, Banc de 
Sabadell, Sanitas, Festival 
Arena Sound, Henkel, Durex, 
Seta, Miró, Gillette, Dodot, 
Fairy, Bluespace, Danone, 
Casa Tarradellas, Pasqual o 
Coca-cola.

 Milers de llaunes per aconseguir 
que Coca-cola incorpori el català

El 12 de desembre de 2013, data en què la Plataforma per la Llengua 
complia 20 anys, l’entitat va engegar la campanya #repteCocacola, 
una acció massiva que pretén aplegar 20.000 llaunes buides de 
Coca-cola per l’etiquetatge en català. La campanya durarà 5 mesos 
i en acabar, l’entitat pretén formar, amb les llaunes recollides, un 
mosaic al terra de la plaça Catalunya de Barcelona amb la demanda 
“ETIQUETEU EN CATALÀ!!!”
 
Aquesta acció, que té l’objectiu no només que Coca-cola comenci a 
respectar la nostra llengua, sinó també que les grans empreses en 
general comencin a introduir el català en els seus productes, remet 
a la primera acció de l’entitat, que va tenir lloc el 12 de desembre de 
1993 amb un format i uns objectius similars: llavors es van aplegar 
15.000 llaunes de Coca-cola per persuadir la multinacional que 
incorporés el català en 
l’etiquetatge de les seves 
begudes distribuïdes als 
territoris de parla catalana. 
Vint anys després, la 
Plataforma per la Llengua 
pot vanagloriar-se d’haver 
contribuït a què el mapa 
del català sigui molt 
diferent, i de que moltes 
empreses de tots els 
àmbits ja incloguin la 
llengua catalana, però 
Coca-cola continua sense 
incorporar el català en les 
seves etiquetes. Per això, 
es vol repetir aquesta 
acció i superar-la.
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Àmbit d’Empresa i consum

 Altres

Hi ha hagut empreses 
que com a conseqüència 
d’aquestes accions han 
tingut canvis positius, com 
Banc de Sabadell al País 
Valencià, Triodosbank en 
la seva banca en línia, o 
Monarch Airlines, que va 
implementar una versió en 
llengua catalana del web 
corporatiu, Telefònica en 
els serveis dels dispositius 
mòbils, Vodafone a la 
retolació, web i atenció 
al client o Android, que 
ha introduït el català a les 
versions dels telèfons propis 
i en el webs de l’empresa.

Hem sensibilitzat sobre la 
normativa impositiva del 
castellà a Catalunya en 
el món socioeconòmic, i 
sobre la desigualtat que 
suposa que més de 200 
disposicions legislatives 
obliguin a etiquetar en 
castellà a Catalunya, i només 
2 ho facin per al català.

Hem participat en diversos 
congressos i fòrums sobre 
llengua, consum i empresa.

Campanya per recordar 
que el 23 de juliol, data en 
què es compleixen 3 anys 
des de l’aprovació del Codi 
de consum de Catalunya, 
encara hi ha un percentatge 
amplíssim de les empreses 
(prop d’un 94%) que no 
etiqueta en català, i per tant, 
incompleix la llei. Aquesta 
campanya va paral·lela 
a diverses accions de 
seguiment de l’acompliment 
del Codi del Consum per part 
de les empreses en matèria 
d’etiquetatge.

Servei d’assessorament i 
atenció a les empreses per 
resoldre’ls dubtes sobre 
l’aplicació de la normativa i 
l’exercici d’una bona pràctica 
lingüística.

Durant el 2013 s’han atès 
més de 400 queixes de 
ciutadans i consumidors que 
han vist vulnerats els seus 
drets lingüístics. 

En aquest sentit, s’ha 
implementat un apartat al 
web de la Plataforma per la 
Llengua dedicat a informar 
sobre els drets lingüístics 
dels consumidors i usuaris 
en àmbits concrets del món 
de l’empresa i l’administració 
pública. 

Elaboració d’un argumentari 
en català, castellà i anglès 
sobre la importància de la 
llengua catalana a la xarxa 
i en el món de les noves 
tecnologies que s’ha enviat 
a empreses i multinacionals 
representatives que encara 
no empren el català.

Es pot consultar a: 
www.plataforma-llengua.cat 
/queixes

https://www.plataforma-llengua.cat/queixes
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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.
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 Més de 8.000 persones a la 
10a Festa pel joc i el lleure en català  

El passat 30 de novembre es va celebrar un 
any més la Festa pel joc i el lleure en català, 
que enguany, en arribar a la seva 10a edició, ha 
canviat el nom per tal d’adreçar-se a un públic 
més ampli. La cita va ser, un any més, tot un 
èxit, i més de 8.000 persones van acostar-se 
al passeig Lluís Companys 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 només hi ha uns 700 jocs i joguines 
que incorporen el català, un volum que suposa 
un 6% del total. 

La festa d’aquest any s’ha estructurat en tres 
espais diferents: l’adreçat als més petits, amb 

tallers molt diversos, actuacions de conta-contes, 
música, màgia i una ludoteca de productes en 
català; l’espai adreçat al públic adolescent i jove, 
que ha inclòs diferents actuacions musicals en 
català i jocs de taula per a aquesta franja d’edat; i 
un tercer espai, l’espai d’arrel tradicional, que ha 
aplegat diables, bastoners i tabalers.

Enguany, també s’ha celebrat, en el mateix 
espai de la Festa, la segona edició de la Fira pel 
joc i el lleure en català, que ha aplegat diverses 
empreses que editen jocs i joguines en català 
i que han pogut vendre els seus productes als 
assistents.

Podeu trobar tota la informació a:
www.plataforma-llengua.cat/festajocilleure
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https://www.plataforma-llengua.cat/festajoguina


Àmbit de Jocs i joguines

 Altres 

En el marc de la Festa, 
hem editat 30.000 cartes 
als Reis d’Orient en què es 
demana als Reis “poder 
jugar en català”. Les cartes 
s’han distribuït gratuïtament 
en botigues de joguines, 
escoles, biblioteques, 
esplais, agrupaments i 
centres esportius infantils, 
i en tots els actes que 
organitza l’entitat. 

Hem volgut “exportar” la 
Festa a altres poblacions 
catalanes i per això hem 
realitzat accions similars 
fora de Barcelona i hem 
col·laborat en projectes 
similars, com per exemple 
en el Festival DAU o el 
Mercat de joguines en català 
de Lloret de Mar.
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9. Una entitat de serveis
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 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. 

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.

https://www.plataforma-llengua.cat/estudis
https://www.plataforma-llengua.cat/serveis/correccions
mailto:serveis%40plataforma-llengua.cat?subject=
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 Serveis de formació 
lingüística

 Atenció de queixes i 
consultes lingüístiques

 Assessorament

Memòria 2013

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 específicament 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.  

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

https://www.plataforma-llengua.cat/serveis/formacio
https://www.plataforma-llengua.cat/serveis/assessorament
https://www.plataforma-llengua.cat/queixes
mailto:queixes%40plataforma-llengua.cat%20?subject=
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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 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. 

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 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. 

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. 

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. 

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

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

Veieu-los a: 
www.plataforma-llengua.cat/links

Descarregueu-vos-els a: 
www.plataforma-llengua.cat/eines/documents

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

https://www.plataforma-llengua.cat/serveis/exposicions_virtuals
https://www.plataforma-llengua.cat/links
https://www.plataforma-llengua.cat/eines/documents
https://www.plataforma-llengua.cat/botiga
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10. Entitat
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 20 anys d’èxits

La Plataforma per la Llengua va donar el 12 de desembre de 2013 
el tret de sortida als actes de celebració del seu vintè aniversari, 
que s’allargaran durant bona part del 2014. 

Al llarg d’aquests vint anys s’han dut a terme molts projectes, 
iniciatives i campanyes per la normalització del català i per 
aconseguir que la nostra llengua esdevingui la llengua comuna 
als territoris de parla catalana. Entre moltes altres coses hem 
connectat la nova ciutadania i la societat d’acollida, hem contribuït 
al doblatge en català de sagues comercials de gran audiència, 
hem conscienciat la ciutadania sobre el consum de joguines en 
català, hem aconseguit que la llei reconegui el dret i el deure 
d’etiquetar en català... Tots aquests èxits queden reflectits en un 
vídeo que podeu trobar al nostre canal de YouTube: youtube.com/
PlataformaxLlengua Malgrat tots els èxits assolits, però, encara 
queda molta feina per fer! Seguirem treballant perquè a tots els 
territoris de parla catalana puguem viure plenament en català!

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. Al llarg del 2013 hi ha hagut un 
augment de més de 2.000 socis nous a l’entitat, un 33% més que 
l’any anterior, fent que en total a 31 de desembre de 2012 l’entitat 
hagi arribat als 6.100 socis.

 Socis

https://www.youtube.com/user/PlataformaxLlengua
https://www.youtube.com/user/PlataformaxLlengua
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Memòria 2013

La Plataforma per la Llengua 
va homenatjar el 2013 Martí 
Gasull i Roig, que va ser el 
seu director i un dels seus 
membres fundadors, i que va 
morir el setembre de 2012 en 
un accident de muntanya a 
l’Himàlaia. L’entitat va omplir 
la sala principal del Teatre 
Nacional de Catalunya en un 
acte molt emotiu i que va 
aplegar una àmplia representació 
institucional i de la societat 
civil del país. L’acte, presentat 
i conduït per la periodista 
Mònica Terribas, va recordar 

la figura de Gasull i va fer un 
repàs de la seva trajectòria 
personal i professional i del 
seu imprescindible paper en 
l’extensió de l’ús social del 
català. En un moment en 
què s’intensifiquen els atacs 
contra la nostra llengua, l’acte 
també es va constituir en un 
compromís pel català, per tal 
de fer prendre consciència, a 
través del record de l’exemple 
i de la feina feta per Gasull, de 
la importància de les actituds 
fermes individuals i de la feina 
capdavantera i rigorosa de 

la Plataforma per la Llengua. 
Durant l’acte, el president de 
la Plataforma per la Llengua, 
Òscar Escuder, va anunciar la 
convocatòria d’un premi anual 
que s’atorgarà a persones o 
entitats que hagin contribuït a la 
millora de la situació del català 
i que portarà el nom de Martí 
Gasull i Roig. Uns mesos més 
tard, el 30 d’octubre, l’entitat 
va donar el tret de sortida al 
premi, que s’atorgarà el 4 de 
febrer de 2014 i que prioritza 
la participació ciutadana, per la 
qual cosa tant la presentació de 
candidatures com la tria final del 
guanyador es fan per proposta 
popular. Durant un mes, unes 
300 persones van presentar 
un total de 96 candidats 
diferents. Un jurat (compost 
per persones reconegudes en 
àmbits molt diversos: Carles 
Torner i Pifarré, Bernat Joan 
i Marí, Joan Francesc Mira, 
Empar Moliner i Ballesteros, 
Jordi Manent i Tomàs, Bernat 
Gasull i Roig i Òscar Escuder 
i de la Torre) decidirà els tres 
finalistes, que es donaran a 
conèixer durant el 2014, i entre 

 Homenatge a Martí Gasull i nou premi en el seu record
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Altres

La Plataforma per la Llengua 
és una de les entitats 
col·laboradores del programa 
Voluntariat per la Llengua, 
i també desenvolupem 
el programa específic de 
Voluntariat lingüístic juvenil, 
Aquest any 2013 som l’entitat 
que més parelles ha dinamitzat 
a Barcelona, prop de 50 entre 
els dos programes.
La Plataforma per la Llengua 
dóna una importància 
estratègica al foment 
del voluntariat i per això 
dinamitza moltes de les 
seves campanyes des de 
la participació de persones 
voluntàries. En total, la 
Plataforma per la Llengua 
compta actualment amb més 
de 2.000 voluntaris. 

aquests tres finalistes, els 
ciutadans escolliran el guanyador 
final. El guanyador obtindrà un 
premi en metàl·lic de 3.000 € 
i un guardó creat per Joaquim 
Capdevila, orfebre i joier 
reconegut internacionalment 
i que ha dissenyat distincions 
com la Creu de Sant Jordi, la 
Medalla d’Or de la Generalitat 
de Catalunya o els Premis 
Nacionals de Cultura, entre 
moltes altres. El premi serà 
possible gràcies a la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona.

Martí Gasull, aficionat a 
l’alpinisme, va perdre la vida 
al mont Manaslu, a l’Himàlaia, 
quan una allau va caure sobre el 
campament base on descansava 
la seva expedició. La seva mort 
va ocasionar centenars de 
mostres de suport i de condol, 
i diverses entitats i institucions 
han premiat a títol pòstum la 
seva trajectòria en l’activisme 
lingüístic. El 2013 ha rebut, per 
exemple, la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya i 
la Medalla d’Or al Mèrit Cultural 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant l’any 2013 s’han 
consolidat les delegacions 
territorials ja existents i s’han 
creat nous grups al territori per 
poder estendre el missatge de 
l’entitat, com la Plataforma per 
la Llengua Alguer. Actualment, 
l’entitat compta amb 
delegacions i grups locals a 
les comarques del Tarragonès, 
Vallès Occidental, Maresme i 
en diferents localitats del país 
Valencià, així com a l’Alguer.

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

 Publicacions

Editem la memòria anual 
del 2012, per primer cop 
exclusivament en format 
digital, que es penja al nou 
canal de l’entitat a la xarxa 
Issuu un servei en línea 
que permet la visualització 
de material digitalitzat 
electrònicament en un format 
àgil i de fàcil lectura. En uns 
pocs dies, la versió digital de 
la memòria va rebre més de 
800 visites. 

Edició d’un número especial 
de la revista semestral de 
la Plataforma per la Llengua 
La Corbella dedicat a la 
memòria del fundador de 
l’entitat Martí Gasull i Roig, 
mort uns mesos abans en 
un accident de muntanya. 
La revista, que surt amb 
un tiratge extraordinari de 
9.000 exemplars, explica 
el paper de Gasull en la 
història de l’entitat i dedica 
un espai important a l’acte 
d’homenatge que l’entitat va 
organitzar en el seu record al 
Teatre Nacional de Catalunya.

Podeu llegir-la aquí: 
http://issuu.com/
plataformaperlallengua/docs/
memoria2012

En un any hem incrementat 
en més d’un 90% el nombre 
de seguidors del perfil de la 
Plataforma per la Llengua 
a Twitter (@llenguacat), 
que a 31 de desembre de 
2013 supera els 21.000, 
i un 20% el nombre de 
seguidors de la pàgina oficial 
a Facebook (facebook.com/
plataformaperlallengua), que 
ja arriba als 17.400. També 
hem incrementat d’un 60% 
el nombre de subscriptors al 
canal de Youtube (youtube.
com/plataformaxllengua), que 
en suma 1.010. A més, durant 
el 2013 els diferents vídeos 
penjats al canal oficial han 
estat vistos 114.817 cops.

Hem creat nous perfils 
a xarxes socials com 
Instagram (instagram.com/
plataformaperlallengua) 
o Issuu (issuu.com/
plataformaperlallengua).

 

 Xarxes socials

https://www.plataforma-llengua.cat/la_corbella
http://issuu.com/plataformaperlallengua/docs/memoria2012


Altres

 Comunicació i mitjans

Durant l’any 2013 s’han 
publicat desenes d’articles 
d’opinió en diferents mitjans 
de comunicació. 

Hem incrementat també 
de manera molt important 
el nombre de visites al blog 
corporatiu de la Plataforma 
per la Llengua, “El català 
suma”, els diferents articles 
del qual han sumat 22.445 
visites al llarg del 2013.

Durant l’any 2012, la 
Plataforma per la Llengua 
ha aparegut esmentada 
en 159 mitjans diferents. 
S’han enviat més de 100 
comunicacions adreçades 
a mitjans de comunicació i 
s’han realitzat 15 rodes de 
premsa i presentacions, que 
han obtingut repercussió en 
219 mitjans diferents.
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Podeu llegir tots els 
articles també al web de la 
Plataforma per la Llengua, a: 
www.plataforma-llengua.cat/
articles/llistat

La subscripció es pot fer a: 
www.plataforma-llengua.cat/
butlletins/subscripcio

Durant l’any 2013 el web de 
la Plataforma per la Llengua 
(www.plataforma-llengua.cat) 
ha rebut unes 100.000 visites. 
A més, durant el 2013 hem 
incrementat un 68% el nombre 
de subscriptors del butlletí 
electrònic, que ja són 16.801. 

 Web

https://www.plataforma-llengua.cat/articles/llistat
https://www.plataforma-llengua.cat/butlletins/subscripcio
https://www.plataforma-llengua.cat/
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DESPESES Gastat 2013

INGRESSOS Ingressat 2013

Despeses generals

Interessos per finançament

Edició de documentació

Activitats

TOTAL

233.638,79 €Despeses de personal

252.255,55 €

39.886,74 €

13.851,10 €

366.865,09 €

906.497,27 €

Quotes socis 245.977,16 €

Subvencions públiques i privades 623.863,33 €

Serveis i donatius 66.682,03 €

35.615,00 €RESULTAT

Ingressos 5.589,75 €

TOTAL 942.112,27 €
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Pressupost i estat de  
comptes de l’exercici 2013

Pressupost 2013

Despeses generals

Interessos per finançament

Edició de documentació

Activitats

TOTAL

318.720,80 €Despeses de personal

164.000,00 €

33.000,00 €

28.000,00 €

428.966,60 €

972.687,40 €

Pressupost 2013

Quotes socis 200.000,00 €

Subvencions públiques i privades 680.000,00 €

Serveis i donatius 80.000,00 €

Ingressos 12.700,00 €

TOTAL 972.700,00 €

12,60 €
En l’exercici 2013 hi ha un excedent comptable però a nivell de tresoreria l’entitat ha patit els 
efectes del retard de pagaments de subvencions públiques, repercutint amb un increment 
de les despeses de finançament per l’exercici 2014.
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