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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 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 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.

Després de més de 20 anys de feina constant, el projecte de la Plataforma per la Llengua 
ha fet passes importants i ara es troba en un moment clau per a la seva consolidació. En 
aquests moments som l’entitat de referència de la societat civil en l’àmbit de llengua i 
hem experimentat un creixement sostingut que ens ha portat molt a prop dels 10.000 
socis, xifra que assolirem durant el 2015.

Índex

Introducció 03

 1. Àmbit d’Acollida lingüística 04

 2. Àmbit d’Administracions públiques 08

 3. Àmbit de Justícia 12

 4. Àmbit de Conscienciació lingüística 14

 5. Àmbit de Cultura i audiovisual 18

 6. Àmbit d’Educació i universitats 22

 7. Àmbit d’Empresa i consum 24

 8. Àmbit de Jocs i lleure 28

 9. Àmbit consultes i assessorament ciutadà 32

 10. Una entitat de serveis 34

 11. Entitat 38 

Balanç econòmic  42

Memòria 2014
Principals línies treballades



054

1. Àmbit d’Acollida lingüística

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.

 Més de 80 participants 
en el programa Voluntariat 
per la Llengua 

La Plataforma per la Llengua és una de les 
entitats col·laboradores del programa Voluntariat 
per la llengua, que pretén facilitar a totes les 
persones que tenen coneixements bàsics de 
català i es volen llançar a parlar-lo que el puguin 
practicar en un context real i relaxat. Durant el 
2014 hem convocat més de 80 persones i s’ han 
format 23  parelles noves de majors de 30 anys.
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 Altres 

Durant la diada de Sant 
Jordi, a la Rambla del Raval 
de Barcelona es va a dur a 
terme la trobada “El Raval 
aprèn del Raval”, on també 
s’hi va oferir una variada 
oferta d’activitats, entre 
les quals destaquem el 
Passaport de les llengües, 
activitat adreçada a escoles 
que mostra la diversitat 
lingüística de casa nostra. A 
la tarda la festa va continuar 
amb un concert que va 
aplegar músics i cantants 
d’origen català amb músics 
nouvinguts. 

S’han editat 1.000 exemplars 
del manifest   
“El català, llengua comuna”, 
en versió bilingüe català i 
wòlof.  Un material que ha 
comptat amb el suport de 
l’Espai Àfrica-Catalunya i la 
Coordinadora Associacions 
Senegaleses de Catalunya.

S’han realitzat tallers 
per a l’acollida i impuls 
lingüístic en la comunitat 
educativa; tallers adreçats 
als treballadors de diverses 
biblioteques per canviar 
els seus hàbits lingüístics 
davant dels nouvinguts; i 
tallers d’acollida i d’impuls 
lingüístic per als treballadors 
d’origen estranger de 
diverses empreses com 
a eina d’inserció laboral; 
a més de diversos tallers 
de sensibilització i gestió 
lingüística en diversos 
serveis educatius, juvenils 
i esportius, com els CE 
El Segre, l’Alzina o Llupià, 
l’Institut l’Estatut de Rubí o 
per al projecte Futbol.net, 
que dinamitza la Fundació 
Futbol Club Barcelona, o 
també per als treballadors de 
la Diputació de Lleida.

Hem treballat amb les 
entitats de persones 
immigrades i les 
associacions de pares i 
mares perquè desenvolupin 
accions de mediació per a 
famílies de les escoles que 
les incorporar a l’educació 
dels seus fills.

Un any més, per Sant Jordi, la Plataforma 
per la Llengua, conjuntament amb la xarxa 
d’associacions de la nova immigració formada 
per 26 entitats diferents, va voler mostrar que 
la defensa de la diversitat és del tot compatible 
i reforçada amb l’ús de la llengua catalana com 
a llengua comuna. Aquest any, el missatge es 
va llançar a través de la iniciativa Xarxa de cors. 
Per Sant Jordi, el català ben amunt! L’acte es 
va celebrar a la Plaça dels Àngels de Barcelona 
i va tenir com a objectiu construir una xarxa de 
cors a través de missatges pel català escrits en 
més de 270 llengües diferents en petits cors 
de papers grocs i vermells. Els més de 3.000 
cors de paper que es van recollir es van llançar 
posteriorment a través d’un canó que va omplir 
el cel de cors de colors. La web xarxadecors.cat 
també va permetre 
escriure missatges 
online, i les 
xarxes socials 
van permetre 
participar també 
en la campanya 
amb l’etiqueta 
#xarxadecors. 

 Per Sant Jordi,   
xarxa de cors  Mapa de les llengües

Enguany s’ha presentat el Mapa de les Llengües, 
un projecte web que té l’objectiu d’apropar i 
donar a conèixer la diversitat lingüística dels 
territoris de parla catalana a tota la ciutadania, i 
emfasitzar el paper central de la llengua catalana 
com a vertebradora d’aquesta diversitat.  El 
web recull les centenars d’entitats que arreu 
del territori treballen per la diversitat lingüística 
i per fer del català llengua de cohesió social. 
mapadelesllengues.cat.

 Mirades i 
veus del català

Podeu veure la web aquí: 
miradesiveusdelcatala.cat

“Mirades i veus del català” 
és una exposició promoguda 
per la Plataforma per la 
Llengua, l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci per a 
la Normalització Lingüística 
que vol fomentar l’ús social del 
català com a llengua comuna, 
posar en valor l’esforç de les 
persones immigrades envers 
l’aprenentatge del català i fer 
visible la diversitat lingüística i 
cultural de Catalunya. 
El 2014, l’exposició ha estat 
itinerant i s’ha exposat en 
diferents localitats d’arreu del 
país, com Sabadell, Canet de 
Mar, Arenys de Mar, Vilafranca 
del Penedès, Sant Cugat del 
Vallès o Amer, entre d’altres. 

http://mapadelesllengues.cat
http://miradesiveusdelcatala.cat
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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.

Hem elaborat l’informe “In spanish or not at all”, 
40 serious cases of linguistic discrimination in 
the public administration, 2007-2013 sobre el 
compliment de la Carta Europea de les Llengües 
Regionals i Minoritàries per part de l’estat 
espanyol, que hem presentat al comitè d’experts 
del Consell d’Europa. L’informe s’ha presentat 
a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les en  
el marc de l’acte: “Linguistic Discrimination in 
Europe, the Catalan case”, conjuntament amb 
tots els eurodiputats catalans, excepte el del PP.

 Contrainforme sobre la 
 Carta Europea de les Llengües 

European Language  
Equality Network

D’altra banda, la Plataforma per la Llengua s’ha incorporat a l’ELEN, un organisme europeu no 
governamental que treballa per promoure, protegir i impulsar els drets lingüístics de llengües no 
oficials (o cooficials) o amb pocs parlants a Europa. 
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Hem intervingut en la campanya electoral per 
als comicis europeus del 24 de maig amb una 
campanya de sensibilització online mitjançant 
la qual demanàvem a la ciutadania que opinés 
si el català havia de ser oficial a Europa. Més 
de 10.000 persones hi han participat i gairebé 

el 100% dels vots han votat afirmativament 
l’enquesta. Aquesta campanya s’ha acompanyat 
de cartes als partits polítics catalans amb 
representació al Parlament de Catalunya  que es 
presenten a les eleccions europees .

Hem desenvolupat una 
campanya per normalitzar l’ús 
dels topònims catalans i en 
català dels territoris de parla 
catalana, especialment en 
l’ús oficial, el reconeixement 
i la senyalització i retolació en 
carreteres, ports, aeroports, 
trens i organismes diversos.

També en webs, documents, 
ús oral i escrit, etc. La 
campanya ha tingut una 
especial incidència en l’ús 
dels topònims en els plafons 
informatius d’arribades i 
destinacions dels aeroports 
de parla catalana, i molt 
especialment, a l’Aeroport de 
Barcelona.

 Campanya amb motiu de les eleccions europees  Topònims

Àmbit d’Administracions públiquesMemòria 2014

 Vídeo i estudi sobre 
la no-oficialitat del català a Europa 

Hem llançat un vídeo en anglès, “Catalan and the official 
European Union languages”, adreçat a un públic anglòfon sobre 
els dèficits del català a la Unió Europea. Posteriorment, se n’han 
fet versions en català, alemany i francès. Per veure les diferents 
versions podeu visitar el nostre canal de Youtube: youtube.com/
PlataformaxLlengua. Entre els diferents vídeos sumen més de 
36.000 visites, el 50% en anglès, francès i alemany. De manera 
paral·lela també s’ha elaborat l’estudi Què implica que el català no 
sigui llengua oficial de la Unió Europea? Les conseqüències de la 
no-oficialitat del català a la UE.

Podeu veure el recurs a: 
www.plataforma-llengua.cat/guia_actituds_ling

 Càpsules autoformatives en gestió lingüística 

Hem llançat un recurs on-line que permet als 
treballadors públics reflexionar sobre la seva 
gestió lingüística i adoptar-ne, si s’escau, una de 
més inclusiva i solidària, vertebrada a partir de la 
llengua catalana. 

http://www.plataforma-llengua.cat/guia_actituds_ling/
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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. 

Bústia de queixes de justícia  
Hem informat els ciutadans, a través del web 
plataforma-llengua.cat/queixes, sobre els 
drets lingüístics que emparen als ciutadans 
en l’ús del català en l’àmbit judicial i hem 
obert una bústia de queixes específica per a 
informar les autoritats europees competents 
sobre els casos de discriminació lingüística 
que ens arribin en l’àmbit de la justícia.

Tríptic de sensibilització  
Hem elaborat, conjuntament amb el 
Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, un tríptic sobre els drets 
que tenen els usuaris del sector judicial. El 
material s’ha distribuït  a les diferents oficines 
d’atenció al ciutadà dels jutjats de Catalunya.

Joc sobre el català a la justícia  
La Plataforma per la Llengua ha creat un 
joc online específic del món de la justícia, 
inspirat en l’exitós joc Catavolta, basat 
en una ruleta de preguntes i respostes 
sobre el català. El joc té com a objectius 
conscienciar els ciutadans dels seus drets 
lingüístics en relació a l’administració de 
justícia, sensibilitzar el col·lectiu de lletrats 
de la necessitat d’emprar la llengua catalana 
i crear un 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/ 

http//:www.plataforma-llengua.cat/catavolta/


1514

4. Àmbit de Conscienciació 
     lingüística

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.

La Plataforma per la Llengua 
també ha presentat enguany 
la tercera edició d’aquest 
informe que recull 50 dades 
actualitzades i significatives 
sobre la llengua catalana. 
L’edició del 2014 constata 
que els dèficits en el 
reconeixement de la llengua 

catalana per part de l’estat 
s’han accentuat en els darrers 
anys, tant en l’àmbit estatal 
com en l’autonòmic. Així 
doncs, es destaca la creixent 
activitat legislativa que 
limita, discrimina i redueix 
la presència de la llengua 
catalana.

 InformeCAT 2014
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Durant l’any s’han celebrat nombroses 
presentacions de guies i materials, xerrades i 
col·loquis de sensibilització a Sabadell, Arenys 
de Mar o Canet de Mar.

També hem participat en fires i actes diversos 
amb parades i xerrades, com la Setmana del 
Llibre en català, la Diada Nacional de Catalunya 
(amb parades informatives a l’Arc de Triomf 
i al Fossar de les Moreres), el  Market Place 
organitzat per la FCVS, la Trobada d’Entitats del 
Consell Municipal, el concert d’homenatge al 
General Moragues a l’Auditori de Barcelona, els 
actes del Correllengua a Sant Cugat, Viladecans. 

 Presentacions, 
xerrades i col·loquis

També hem organitzat diverses accions arreu del 
territori: 

Hem participat en la 4a Setmana de la Llengua 
Catalana d’Esparreguera amb el 8è Dictat 
Català d’Esparreguera, el Concurs Lletra a 
Lletra i el Cicle de Cinema Filmets

Hem organitzat el Primer i Segon Taller 
d’Escriptura Creativa per a Joves i el Primer 
Club de Lectura Juvenil d’Esparreguera 

Hem celebrat els Quarts Jocs de Llengua a 
la Festa major de Sabadell. També a Sabadell, 
hem celebrat el 4t Superdictat i el 4t Concurs 
d’Scrabble

Hem col·laborat en l’organització, juntament 
amb altres entitats, del Vermut Dictat a 
Castellar del Vallès.

Hem organitzat els II Jocs de Llengua de 
Canet de Mar i a la mateixa localitat hem fet 
un tast de caves amb el sommelier arenyenc 
Nani Ramon.

L’Assemblea de Docents de les Illes Balears 
ha estat aquest 2014 el primer guardonat amb 
el premi Martí Gasull i Roig, que la Plataforma 
per la Llengua ha promogut per mantenir viu 
el record de la tasca i l’exemple d’un dels 
fundadors de l’entitat, mort en un accident de 
muntanya, i alhora reconèixer i encoratjar la 
feina de persones o entitats que han contribuït 
de manera notable a la millora de la situació 
de la llengua. L’Associació Amical Wikimedia, 
promotora de la Viquipèdia en català, i Joan-
Carles Martí i Casanova, el promotor cultural i 
activista d’Elx, van ser els altres dos finalistes. 
El procés de votació popular va rebre més de 

4.000 vots. El guardó es va lliurar en un acte al 
Centre Cultural El Born al qual van assistir més 
de 250 espectadors. Els docents de les Illes van 
rebre un trofeu dissenyat pel prestigiós orfebre 
Joaquim Capdevila. El jurat va estar integrat 
per set 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 el president de la Plataforma per 
la Llengua, Òscar Escuder i de la Torre. 

 L’Assemblea de Docents de les Illes,  
primer guardonat amb el Premi Martí Gasull i Roig 

Podeu trobar tota la informació sobre 
el premi a: www.premimartigasull.cat 

http://www.premimartigasull.cat
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5. Àmbit de Cultura 
    i audiovisual

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.

Organitza

Amb la col·laboració de Amb el patrocini de Amb el suport de

12 anys 
d’Esclavitud

El metge

Plaça Vallès, Sabadell 
Divendres 19 de setembre
A les 21.00h

Plaça Vallès, Sabadell 
Divendres 26 de setembre
A les 21.00h

Territorial del Vallès Occidental 
de la Plataforma per la Llengua
c. Sant Joan, 20 – Sabadell
plvallesoccidental@plataforma-llengua.cat

www.plataforma-llengua.cat/vallesoccidental
www.elcatalaalcinema.cat

Refres.cat
cicle de cinema 

a la fresca 
en català de sabadell

Vine, és gratuït

Durant el 2014 s’ha continuat 
amb la celebració del Cine 
pícnic a la platja de la Picòrdia 
d’Arenys de Mar, que un 
any més ha reunit prop de 
2.000 persones entre les tres 
sessions que ha projectat. 
El cine pícnic ofereix als 
assistents l’oportunitat de 
sopar a la platja i veure una 
pel·lícula a l’aire lliure en català. 

D’altra banda, enguany s’ha 
inaugurat un nou cicle de 
cinema a la fresca a Sabadell, 
el Refres.Cat, que ha comptat 
amb dues sessions precedides 
d’una xerrada sobre la 
desigualtat de condicions 
de distribució i exhibició del 
cinema en català respecte del 
cinema en castellà. 

 Cinema a la fresca en català
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Àmbit de Cultura i audiovisual Memòria 2014

Hem feta pública la nostra crítica per la manca de pel·lícules 
subtitulades en català en el Festival de Cinema de Sitges, i hem 
enviat una carta al seu director i un argumentari explicant les 
nostres propostes pel cinema en català. L’objectiu és conscienciar 
del greuge i afavorir l’augment de l’oferta de films en català en les 
properes edicions. 

Hem elaborat i editat un llibre 
sobre els 20 anys de l’entitat, 
que recull les principals 
motivacions, campanyes i 
actuacions de la Plataforma 
per la Llengua durant els seus 
primers 20 anys d’existència.

 Poc català a Sitges

 Llibre sobre els 20 anys de l’entitat

Hem elaborat un vídeo que tindrà difusió per 
Internet on, d’una manera amena i utilitzant 
el sentit de l’humor, mostrem personatges de 
grans estrenes cinematogràfiques exposant 
l’anomalia del cinema en català. El vídeo també 
serveix per exposar els logotips de les “majors” 
i enfocar la demanda a les grans distribuïdores 
de Hollywood. Així mateix, s’anima a la gent a 
actuar, a partir dels recursos que oferim al web 
de la campanya de cinema,  
www.elcatalaalcinema.cat 

 Vídeo humorístic sobre 
l’anomalia del cinema

La Plataforma per la Llengua 
ha participat en la desena 
edició del concurs de 
curtmetratges de l’Escola de 
Mitjans Audiovisuals EMAV 
de Barcelona, tot patrocinant 
el Premi al millor curt en 
català, que guanya “Mortuus 
Est”.

Amb l’objectiu de fomentar 
l’escriptura i la lectura 
en català hem organitzat 
xerrades sobre cultura i 
escriptura i presentacions 
de diversos llibres arreu del 
territori.

 Altres “El català, al cinema!” 

La Plataforma per la Llengua ha posat en marxa la 
web elcatalaalcinema.cat, com a punt de trobada 
de totes les accions de cinema i com a eina per 
informar sobre la desigualtat entre el català i el 
castellà al cinema. Com a acció per dinamitzar la 
campanya pel cinema en català, l’entitat ha posat 
en marxa dos concursos a través d’aquest web per 
traduir al català frases cèlebres del cinema (frases 
genèriques a l’estiu i frases de cinema fantàstic a 
l’octubre, coincidint amb la celebració del festival 
de cinema fantàstic de Sitges). Prop de 4.000 
persones van participar en les dues fases del 
concurs. Els guanyadors van guanyar samarretes 
personalitzades amb la seva frase impresa i 
entrades de cinema en català.

http://www.elcatalaalcinema.cat
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6. Àmbit d’Educació 
    i universitats

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.

Accions en el marc de Somescola.cat  
La Plataforma per la Llengua forma part de la Comissió 
Permanent de la coordinadora d’entitats Somescola.cat, 
juntament amb altres entitats, i en el marc d’aquesta s’han 
realitzat al llarg de l’any tot d’accions contra la LOMQE 
impulsada pel ministre Wert i en resposta a les sentències 
que s’han anat repetint contra l’escola catalana. L’acció més 
important que s’ha realitat ha estat la multitudinària manifestació 
que a final del curs escolar i sota el lema “Per un país de tots, 
decidim escola catalana” va omplir el passeig de lluís Companys, 
en el que passarà a la història com la mobilització per l’escola 
catalana més massiva de la història). A part d’això, s’han realitzat 
concentracions, manifestos, parades informatives i reunions 
amb entitats d’arreu del territori. 

Formació en gestió 
lingüística  
Per tal d’estendre els usos 
educatius del català en 
els àmbits no formals de 
l’educació, tant sigui en 
l’entorn educatiu com en 
el lleure, hem organitzat 
nombrosos tallers de 
sensibilització i gestió 
lingüística adreçats als 
professionals que treballen 
als Casals de joves de Ciutat 
vella de Barcelona, i també 
hem elaborat i distribuït 
guies com El català també és 
meu, que té com a principal 
característica que s’adreça a 
catalanoparlants d’adopció.
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7. Àmbit d’Empresa i consum

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.

 Obligacions legals: 
castellà, 17, català, 1

La Plataforma per la Llengua ha elaborat un 
informe amb el títol Les obligacions lingüístiques 
per a les empreses catalanes, que conté una 
enumeració de les disposicions legals que 
imposen el castellà respecte del català a Catalunya 
i viceversa. Segons aquest informe, per cada 
disposició que obliga les empreses de Catalunya 
a utilitzar el català, n’hi ha 17 que obliguen a usar 
el castellà. 

 Píndoles lingüístiques

La Plataforma per la Llengua ha engegat una 
campanya de sensibilització i d’informació a les 
empreses a través de centenars de píndoles 
lingüístiques llançades per xarxes socials amb 
el lema “I tu, ja consumeixes en català?”. La 
campanya s’ha estructurat en 12 segments de 
productes de gran consum i tenen l’objectiu de 
recordar els drets dels consumidors en matèria 
lingüística. La campanya ha tingut molt bona 
acceptació a la xarxa, com ho demostren els 
10.000 impactes a Facebook.
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 Altres

Durant el 2014, s’ha 
implementat una versió en 
anglès del web de l’empresa 
en català adreçat a executius 
i empresaris estrangers que 
vulguin actuar d’acord amb la 
llei i de manera responsable: 
www.businessincatalan.cat

La Plataforma per la Llengua 
ha realitzat més de 300 
actuacions per incorporar 
el català en diversos 
aspectes d’empreses com 
els supermercats LIDL, 
Alcampo, El Corte Inglés i 
IKEA (en aquests dos casos, 
sobretot al País Valencià), 
Splau, Barnasud, Decathlon, 
Dia, Leche Pascual, Sanex, 
Henkel, Aspirina, Kellog’s, 
Titanlux, Granini, Durex, 
Banc de Santader, Fotocasa, 
Fundació Vicente Ferrer, 
Grimaldi Lines, Europcar, 
Halcón Viajes, McDonald’s, 
Starbucks, Air Andorra, La 
Vanguardia, Air Europa (i 
altres companyies aèries) 
Amazon, Tripadvisor, 
INGDirect, Òptica Andorrana  
o a empreses públiques com 
ADIF, AENA, Loterías del 
Estado, Puertos del Estado. 

Campanya de sensibilització 
per a l’ús del català en el 
nou establiment d’IKEA 
a Alfafar, al País València. 
Les respostes per part de 
la multinacional han estat 
negatives.

La Plataforma per la Llengua 
ha signat un conveni amb 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, per assessorar 
l’empresa en bones 
pràctiques empresarials en 
l’àmbit lingüístic i en l’ús 
normalitzat del català en les 
instal·lacions i els espais en 
règim de concessió propietat 
de FGC. 

La Plataforma per la Llengua 
també ha denunciat que 
les botigues Tiger apliquen 
polítiques discriminatòries 
vers el català i actuen al 
marge de la legalitat. 

 La Plataforma per la Llengua 
ha arribat a un acord de 
col·laboració amb l’entitat 
Softcatalà per promocionar 
el Catalanitzador, una 
eina informàtica que 
automàticament posa en 
català el software dels 
ordenadors amb sistema 
operatiu Windows: Office, 
Explorer, OpenOffice, 
Windows Live o Skipe.

Hem col·laborat també amb 
una campanya de recollida 
de signatures impulsada 
per la Fundació Puntcat per 
aconseguir que LinkedIn, la 
xarxa social professional més 
utilitzada del món, incorpori 
el català com a llengua 
de navegació i també que 
permeti als usuaris disposar 
d’una versió del propi 
currículum en català.

 400 queixes lingüístiques

Durant el 2014, el servei de la Plataforma per la 
Llengua d’atenció a l’usuari ha atès unes 400 
queixes de ciutadans i consumidors sobre dèficits 
en l’ús del català i vulneració dels drets lingüístics. 
L’entitat ha elaborat d’un informe anual en el qual 
es recullen totes les queixes. Entre els casos 
rebuts, el principal motiu de queixa és l’atenció 

oral i escrita, i el segon, els incompliments del 
drets del consumidor en matèria d’etiquetatge. 
Les institucions i els organismes públics i privats 
són els que acumulen més nombre de queixes. 
Les empreses privades amb més denúncies són 
Granini, Tripadvisor i Coca-Cola . 

 #RepteCocacola: 40.000 
llaunes per l’etiquetatge en català 

Ja l’any 1993, una de les primeres campanyes de la Plataforma 
per la Llengua va ser intentar que Coca Cola etiquetés en català. 
20 anys després, encara no ho ha fet. Per aquest motiu, es va 
llançar la campanya #repteCocacola. El 31 de maig, la plaça 
Catalunya de Barcelona es va omplir de llaunes pel català: en 
concret, més de 40.000 llaunes  que l’entitat va anar recollint 
durant mesos i que van servir per configurar un mural reclamant 
l’etiquetatge en català.

http://www.businessincatalan.cat
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8. Àmbit de Jocs i lleure

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.

 35.000 cartes als Reis

La Plataforma per la Llengua ha distribuït 
gratuïtament el 2014 prop de 35.000 cartes als 
Reis Mags d’Orient. Al final de cada carta hi ha 
impresa la petició als tres mags: «Volem poder 
jugar en català». Les cartes s’han distribuït en 
botigues de joguines, escoles, biblioteques 
d’arreu del país, esplais, agrupaments, centres 
esportius infantils, ajuntaments i diversos actes 
que organitza l’entitat. 

 Desplegable i vídeo sobre 
el català a les joguines

Hem editat el desplegable “El català a les 
joguines. Que no trepitgin els teus drets” per 
tal d’informar sobre la normativa que afecta els 
jocs i joguines en els usos de la llengua catalana 
en les instruccions, etiquetatge i embalatge 
dels productes. La publicació informa sobre 
la normativa vigent, sobre quines són les 
dades obligatòries, la regulació en comunitats 
lingüístiques europees de dimensions similars 
a la catalana i sobre els drets i deures de les 
persones consumidores. Aquest material s’edita 
conjuntament amb la producció d’un vídeo de 
sensibilització que posa de relleu el dret dels 
infants a jugar en la seva llengua.
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 11a Festa pel joc i el lleure en català   Altres

En l’edició del 2014, la Festa pel joc i el lleure en català ha 
celebrat el seu onzè aniversari amb una participació de més de 
10.000 persones. La festa ha comptat amb diferents àmbits i 

espais. Els més menuts han pogut gaudir amb activitats com 
els conta-contes, espectacles musicals, la ludoteca, així com 
diversos tallers, i també han pogut donar la seva carta al 
patge reial dels Reis Mags d’Orient. Els adults, mentrestant, 
han pogut visitar una exposició sobre les joguines en català i 
un punt d’informació sobre quines joguines hi ha al mercat que 

inclouen en català. L’espai d’arrel tradicional ha estat un espai 
de trobada entre les dues generacions. L’espai de l’Scrabble, el 
joc de llengua per excel·lència, ha completat una festa que es 

consolida any rere any com un dels actes més multitudinaris de 
la Plataforma per la Llengua.

Durant la festa s’han lliurat també materials de 
sensibilització, com 3.000 desplegables amb el 

títol En català, jugues? o 10.000 cartes als 
Reis Mags en les quals se’ls demana 

“poder jugar en català”.
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La Plataforma per la Llengua 
participa en el Festival DAU, 
que organitza l’Ajuntament 
de Barcelona, amb 
l’exposició d’una mostra 
amb els jocs i joguines 
que inclouen el català i una 
ludoteca adreçada al públic 
més menut.

Hem organitzat la segona 
edició dels Jocs de Llengua 
a Canet de Mar.

Hem promogut el I concurs 
de Scrabble en català a 
Canet de Mar i el II a Arenys 
de Mar.

 Concurs Tísner  
de creació de jocs de català

El 2014 s’engega un nou projecte, el 1r Concurs Tísner de creació 
de jocs de català, adreçat als alumnes de 5è i 6è de primària de 
les escoles de la ciutat de Barcelona. Les propostes pretenen 
dissenyar jocs que tractin qualsevol aspecte de la llengua catalana, 
tot desenvolupant 
l’aspecte lúdic i 
creatiu del català. 
Els premis es 
donaran a conèixer 
el 2015. El jurat 
estarà format per 
persones de renom 
dins de l’àmbit dels 
jocs de taula.

 Xarxa de 
botigues de joguines 

Per tal de facilitar als compradors la tasca 
de comprar jocs i joguines que incloguin el 
català, conjuntament amb el Consorci per a la 
Normalització Lingüística i amb els diversos 
Centres de Normalització Lingüística, s’ha 
contactat amb les diferents botigues per tal de 
signar convenis amb els quals es comprometin 
a promoure i millorar la visualització dels jocs i 
joguines que incloguin el català en els aparadors i 
també a l’interior de la pròpia botiga.
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 Informe anual de queixes 

La Plataforma per la Llengua elabora cada any un estudi per sectors 
de les consultes i queixes rebudes i de les actuacions realitzades 
durant l’any, que presenta públicament als mitjans de comunicació. 
L’objectiu és conscienciar els agents socials perquè les situacions 
de discriminació per raó de llengua siguin cada vegada menys 
presents. 

Es pot consultar l’apartat de queixes al web
www.plataforma-llengua.cat/queixes

 Servei de queixes a la ciutadania 

Cada cop més, els ciutadans ens demanen informacions relatives 
als seus drets lingüístics, i diàriament tenim queixes sobre 
situacions de discriminació lingüística, tant en l’àmbit privat com 
en l’àmbit de l’administració pública. Per això, hem desenvolupat i 
sistematitzat el servei d’atenció i queixes.

9. Àmbit consultes 
    i assessorament ciutadà

http://www.plataforma-llengua.cat/queixes
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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. 

10. Una entitat de serveis

Més informació a: 
www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/

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/que-fem/estudis-i-publicacions/
http://www.plataforma-llengua.cat/serveis/correccions
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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

 Serveis de 
formació lingüística

 Atenció de queixes i 
consultes lingüístiques

 Assessorament

Memòria 2014

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-formacions/

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

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

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

http://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/
http://www.plataforma-llengua.cat/serveis/exposicions_virtuals
http://www.plataforma-llengua.cat/serveis/exposicions_virtuals
http://www.plataforma-llengua.cat/links
http://www.plataforma-llengua.cat/eines/documents
http://www.plataforma-llengua.cat/botiga
http://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/
http://www.plataforma-llengua.cat/queixes
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11. Entitat

 La Plataforma per la Llengua 
als mitjans de comunicació 

18 rodes de premsa per presentar els projectes de la Plataforma 
per la Llengua. 

45 comunicats de premsa per informar els mitjans de 
comunicació sobre posicionaments i estudis 

60 articles d’opinió publicats en diferents mitjans.

 “Posa l’accent al català”

Per tal d’augmentar la notorietat i el posicionament de la 
Plataforma per la Llengua ha dissenyat el 2014 una nova campanya 
publicitària de gran abast enfocada a reforçar l’autoestima 
dels catalanoparlants, a destacar la importància i vitalitat de la 
llengua catalana, i també a denunciar alguns àmbits en què el 
català està atacat o minoritzat. Sota el concepte paraigües de 
“Posa l’accent al català”, l’entitat ha llançat nombroses accions i 
subcampanyes al llarg de tot l’any enfocades a estendre el català 
en àmbits i territoris com la Unió Europea, la Franja de l’Aragó, 
l’educació, el cinema o el joc i el lleure, entre d’altres. El microsite 
estimoelcatala.cat s’ha convertit en el punt de trobada de totes les 
accions que s’han realitzat i ha rebut més de 10.000 visites en uns 
pocs mesos. La campanya s’ha publicitat en alguns dels principals 
mitjans de comunicació del país i a través de les xarxes socials i 
mitjançant publicitat patrocinada a Facebook i Google.
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AltresMemòria 2014

 Voluntariat

El 2014 hem posat en marxa 
un nou web amb un disseny 
més modern i accessible i amb 
una visualització millorada. 
Des de la seva implementació, 
el nombre de visites ha 
augmentat, convertint-se en el 
punt de trobada de la xarxa 2.0 
de la Plataforma per la Llengua.

187.000 visites 

380 noves notícies penjades 

Millora del posicionament 
del web gràcies a un millor 
etiquetatge en els cercadors. 

Potenciació del butlletí 
electrònic, que augmenta la 
periodicitat i els subscriptors

 El web en dades

La Plataforma per la Llengua 
és una entitat basada emi-
nentment en el voluntariat. El 
treball voluntari ha creat l’en-
titat, l’ha fet créixer i n’ha de-
finit el perfil propi. Per això, 
l’entitat realitza anualment 
plans d’acollida i formació al 
voluntariat. Des de l’àmbit de 
voluntariat es desenvolupa 
també el programa del Vo-
luntariat lingüístic juvenil, pro-
grama germà del Voluntariat 
per la llengua però adreçat a 
participants de 16 a 30 anys. 
El programa vol fomentar i 
promoure l’intercanvi inter-
cultural amb el català com a 

eix troncal i eina de cohesió. 
En el marc d’aquest progra-
ma s’han realitzat tot d’activi-
tats complementàries, com 
visites i entrevistes a mitjans 
de comunicació, activitats 
de percussió i drum circle o 
assistència a la presentació 
d’exposicions o pel·lícules, 
entre d’altres.

El Voluntariat Lingüístic 
Juvenil de la Plataforma per 
la Llengua va ser guardonat 
als Premis de Civisme 2014 
que atorga el Departament 
de Benestar Social i Família. 

 Les xarxes, en dades 

Facebook: 42.807 seguidors. 
Ha doblat els seguidors de 
l’any anterior. Mitjana de 
publicacions diàries: 6

Twitter: 27.383 seguidors. 
Ha augmentat un 20% 
de seguidors respecte 
l’any anterior. Mitjana de 
publicacions diàries: 15

Instagram: 984 seguidors. 
Registra un augment del 
35% respecte el 2013. 
Mitjana de publicacions 
diàries: 1

Youtube 1.313 subscripcions 
i més de 70.000 
visualitzacions. S’han 
publicat 18 vídeos nous al 
llarg del 2014.

Blog “El català suma”: Els 
diferents articles publicats 
han rebut més de 9.000 
visites al llarg d’aquest 
any. La mitjana de noves 
entrades és de dos articles 
mensuals. 

Spotify: entrem en aquesta 
nova xarxa. A final d’any 
tenim ja 99 seguidors al 
perfil i més de 150 nous 
seguidors a les diferents 
llistes de reproducció 
publicades. 

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

 La Corbella

El 2014 la revista corporativa 
semestral de la Plataforma 
per la Llengua ha passat a un 
tiratge de 12.000 exemplars 
en paper, a la qual se suma 
la distribució online als socis 
i a milers de contactes a 
través de plataformes com 
Issuu. 

S’han establert acords de 
col·laboració amb mitjans de 
comunicació, llibreries, amb 
la cooperativa Abacus i amb 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) per a la 
distribució.

S’ha modernitzat la revista, 
introduint-hi noves seccions 
per convertir-la en una revista 
de referència en el sector de 
llengua.

 Més de 8.500 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. Al llarg de l’any hi ha hagut un 
augment de més de 2.600 socis nous a l’entitat, fent que en total 
a 31 de desembre de 2014 l’entitat hagi superat els 8.500 socis.

 Territori

Durant l’any 2014 s’han consolidat les delegacions territorials ja 
existents i s’han creat nous vincles amb grups locals de cara a 
l’expansió al territori. Actualment, l’entitat compta amb delegacions 
territorials i grups locals a les comarques del Vallès Occidental, 
Maresme, Baix Llobregat, en diferents localitats del País Valencià i 
a l’Alguer.

http://www.plataforma-llengua.cat/butlleti/
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Pressupost i estat de  
comptes de l’exercici 2014

Estat de comptes 2014 Pressupost 2014

Activitats
400.346,56 €

Despeses 
Generals

374.308,58 €
Despeses 
de personal

261.418,12 €

Altres Ingressos 
1.455,23 €

Interessos per 
finançament 
50.116,20 €

Subvencions 
Públiques i privades

707.325,72 €

Quotes socis
355.180,70 €

Despeses:
1.100.558,46 €

Ingressos: 
1.114.077,85 €

Edició de 
documentació
30.194,29 €

Interessos per 
finançament 
34.290,91 €

Despeses 
Generals
261.400 €

Interessos per 
finançament  
40.000 €

Edició de 
documentació 
28.000 €

Activitats
395.929,68 €

Despeses: 
999.797,46 €

Ingressos: 
999.797,46 €

Despeses 
de personal
273.467,78 €

Subvencions 
Públiques i privades

647.000€
Serveis i donatius
22.000 €

Altres Ingressos
797,46 €

Quotes socis
330.000 €RESULTAT

13.519,39 €
RESULTAT

0 €



Plataforma per la Llengua
Via Laietana, 48 A. Principal 2a
08009 Barcelona
Tel.: 93 321 18 03
info@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat

Amb el suport de:
© Plataforma per la Llengua
Dipòsit legal: B-12.964-2012
Barcelona, setembre del 2015


	Introducció 03 

