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La Plataforma per la Llengua és una ONG nascuda el 1993 que engloba diverses 

associacions i persones amb un objectiu comú: garantir la presència de ple dret 

de la nostra llengua en tots els àmbits i a tot el territori de llengua catalana. 

Pensem que el català ha de ser la llengua comuna dels catalans, el vehicle 

transmissor de comunicació, sigui quina sigui la seva primera llengua. Un Consell 

Consultiu d’experts avala la nostra feina i ens assessora sobre els diferents 

programes de treball.

La Plataforma per la llengua treballa, en línies generals, seguint tres vies 

principals: denunciant i responent a les agressions a la qual és sotmesa la nostra 

llengua; normalitzant camps concrets, a base de campanyes que incideixen 

directament en àmbits molt delimitats; i pressionant i exigint una nova legislació 

en matèria lingüística.

Treballem des d’un vessant pràctic i modern, i ens podem vanagloriar 

d’aconseguir objectius. D’aquí la importància de la nostra memòria anual, que és 

alhora un resum de la feina feta i una radiografi a de com evoluciona la situació 

de la llengua catalana en els diferents àmbits de la nostra realitat quotidiana. Us 

presentem tot seguit un resum d’aquesta tasca realitzada mes a mes.

Plataforma per la Llengua
Volem viure plenament en català
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Què hem aconseguit?

Etiquetatge totalment o parcialment en català 

de la major part de les marques de vins i caves: 

Codorníu, Freixenet, Torres, Parxet, Joan Sardà, 

Montferrant, Castillo de Perelada, J. García Carrión, 

Bodegues Roqueta, Jaume Serra i Juvé i Camps.

Puixança espectacular en l’etiquetatge en català 

de vins i caves: l’increment de l’etiquetatge dels 

30 vins i caves més venuts ha passat del 3% 

(2001), al 37% (2003) fi ns arribar al 73% (2005). 

I les dades sobre tots els vins i caves catalans 

de denominació d’origen mostren el següent 

increment de l’etiquetatge en català: vins, del 

25% (2003) al 65% (2005); caves, del 25% (2003) 

al 50% (2005). Amb dades del 2006, 27 dels 30 

primers vins ja són en català.

Etiquetatge en català de tots o bona part dels 

productes de Llet el Castillo, Vichy Catalán 

(Font de Regàs, Font d’Or i l’aigua en gas Vichy 

Catalán), Damm (llauna de cervesa i ampolla de 

vidre Xibeca, l’Estrella 33 cl. i altres productes), 

Alcampo (vins i caves de denominació d’origen 

etiquetats en català), El Corte Inglés (vins, caves i 

arrossos de marca blanca) i Sorli Discau (augment 

del català en l’elaboració de nous productes)

Gelats Frigo i Nestlé: millores, parcials i per zones, 

en els plafons de preus i en els barracons de les 

platges. Nestlé fa la pàgina web també en català.

Coca-cola: tota la publicitat al Principat en català 

d’ençà de la primera campanya el 1993, amb 

algun retrocés segons els anys.

IKEA: posada en marxa d’un pla de normalització 

lingüística que inclou pàgina web, servei al client, 

fulletons, retolació interior i exterior i edició i 

distribució de catàlegs en català.

Normalització total o parcial de diverses 

empreses o ONG (en la retolació, publicitat, 

catàlegs i/o pàgines web): Don Piso, Habitat, 

Becovén, Glòries Diagonal, Tavernes Lizarrán, 

Punto Blanco, Ikea, Intermón, Mercadona, 

Easyjet, Rénault, RACC, Nestlé, San Miguel, El 

Corte Inglés...

Conscienciació de la necessitat d’una legislació 

favorable a l’etiquetatge en català gràcies a 

l’exposició “La llengua en l’etiquetatge de les 

grans marques”, que ha recorregut 43 municipis 

de les terres de parla catalana.

Elaboració i presentació pública dels estudis sobre 

grans superfícies, amb conseqüències com el 

conveni de normalització lingüística de Carrefour, 

IKEA, Alcampo, Decathlon i Freixenet amb la 

Generalitat de Catalunya, i la introducció del català 

a les pàgines web de Mercadona i Hipercor.

Importants millores en la catalanització 

d’empreses que operen al País Valencià: ONO, 

El Corte Inglés, Hipercor, Mercadona, Caprabo i 

Caixa Penedès.

Introducció del català a les empreses de telefonia 

fi xa i telefonia mòbil (retolació, publicitat, 

contingut dels productes, etc.): Telefónica - 

Movistar, Vodafone, Amena i Nokia.

Compromís de Caixa de Navarra d’oferir totes les 

comunicacions per defecte en català i compromís 

de Dechatlon d’un pla de normalització. Edició 

de tots els catàlegs d’El Corte Inglés, Hipercor, 
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Passem comptes

Opencor i Supercor en català (a excepció de 

les agències de viatges).

Millora en la catalanització de topònims 

catalans com València, Perpinyà, Alacant, 

La Tor de Querol, etc. que es trobaven 

castellanitzats o francesitzats en carreteres 

i plafons de RENFE i aeroports i que 

incomplien la normativa vigent. 

Introducció del català als diaris gratuïts 

com 20 minuts, Metro directe i ADN, amb 

resultats desiguals.

Disney i Warner: marxa enrera en llurs 

negatives de doblar les grans estrenes 

infantils al català. Gràcies a la campanya del 

“Harry Potter” hem contribuït al doblatge al 

català de les estrenes de les grans sagues 

comercials, com Harry Potter, El senyor 

dels anells i La guerra de les galàxies, entre 

d’altres fi lms.

Sensibilització social per la necessitat de 

quotes de doblatge i subtitulat en català al 

cinema.

Fornir de material amb contingut als 

catalans preocupats per la integració dels 

nouvinguts amb la publicació del llibre El 

català i la immigració.

Hem vetllat per aixecar el sostre de 

competències lingüístiques en el debat i 

redactat de l’Estatut de Catalunya del 2006.

Impulsar el naixement de l’entitat Consum 

Català, que defensa els drets lingüístics dels 

consumidors.

Èxits de l’últim any

Gràcies a la Plataforma per la Llengua i a la Generalitat 

de Catalunya s’incorporarà el català a les empreses de 

telefonia mòbil Nokia (model 5200), Motorola (model 

L7) i Sony Ericsson per a tots els models de mòbil fi ns 

al 2008.

Etiquetatge en català d’Arròs Montsià, Cafès Soley (Sara 

Lee), l’Aigua de Malavella i l’Estrella Damm (apta per a 

celíacs) i compromís d’Aigua de Regàs de fer-ho.

Damm: etiquetatge en català de pràcticament tots els 

productes.

Coca-cola: plantejament d’etiquetar en tetralingüe, 

inclòs el català, els seus productes.

Microsoft llança el Windows Vista en català i estudis de 

traduir el català el Hotmail i el Messenger.

Webs en català de Danone i Actimel.

Compromís de l’empresa Garmin d’introduir el català 

en els seus models de GPS; compromís de Decathlon 

de fer els catàlegs i la pàgina web; compromís de 

FECSA-ENDESA d’un pla de normalització lingüística; 

compromís dels Arrossaires del Delta de l’Ebre 

d’etiquetar en català l’arròs Bayo.

Supermercats Suma: introducció del català en els seus 

vins i caves de marca blanca.

Catàlegs en català de la cadena de botigues 

d’electrònica Salvador Serra.

Seguiment del pla de normalització d’IKEA.

Millora de la presència de la llengua catalana en la 

pàgina web del RACC.

Encara més millores en la catalanització de topònims en 

les carreteres, aeroports i trens.

05
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1. Món empresarial
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Empreses és una campanya dirigida a la normalització lingüística 

en el món socioeconòmic, i de manera especial pel que fa a la 

imatge externa i serveis que ofereixen les empreses als usuaris i 

consumidors. Així, per exemple, actua incidint en  l’etiquetatge de 

productes, publicitat, pàgines web, noves tecnologies, retolació, 

catàlegs i fullets i atenció i 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 pel que fa a la comunitat lingüística catalana en 

relació amb els casos de política lingüística empresarial comparada.

 La sensibilització i 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.

 L’estat espanyol no s’anuncia en català

La Plataforma per la Llengua elabora l’estudi 

Usos lingüístics dels ens empresarials i de 

l’administració en la publicitat a la premsa 

generalista diària a Catalunya, en què es 

refl ecteix el creixement de la presència del 

català dels anuncis a la premsa diària, a la vegada 

que mostra l’hostilitat d’alguns sectors envers 

la presència del català. L’estudi conclou que 

només un 3’9% dels anuncis de l’Administració 

de l’Estat a Catalunya són en català, tot i que 

l’ús del català general ja s’acosta a la meitat dels 

anuncis publicats a la premsa generalista del 

Principat de Catalunya, després d’un increment 

constant durant la darrera dècada. 

Més informació:

www.plataforma-llengua.cat/doc/llengua_publicitat.pdf 
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Més informació:

www.plataforma-llengua.cat/doc/estudi_arrossos.pdf 

La Plataforma per la Llengua presenta 

públicament al febrer l’estudi La Llengua 

en l’etiquetatge dels arrossos catalans, que 

analitza l’ús de la llengua en els productes de 

denominació d’origen i de qualitat en aquest 

sector, on l’etiquetatge en català és obligatori. 

El treball conclou que les marques blanques 

compleixen la llei i etiqueten en català, però que, 

en canvi, els arrossos de les cooperatives del 

Delta i les principals empreses amb productes 

ecològics amb el segell CCPAE l’incompleixen. 

L’estudi s’envia a les empreses afectades, 

particularment a Arrossaires del Delta de 

l’Ebre, Càmara Arrossera del Montsià i Nomen 

(Ebro Puleva), i també al Consell Català de 

la Produccció Agrícola Ecològica (CCPAE), 

a la Secretaria de Política Lingüística i al 

Departament d’Agricultura. A conseqüència de 

l’estudi, els Arrossaires del Delta de l’Ebre es 

comprometen a etiquetar en català l’arròs Bayo 

i la Cambra Arrossera del Montsià afegeix el 

català en els paquets d’arròs.

 Estudi sobre els arrossos catalans

Memòria 2007

Les cerveses catalanes han experimentat un important increment 

durant el 2007, en bona part gràcies a la pressió i les gestions 

de la Plataforma per la Llengua. L’organització fa públic el mes 

de juliol l’estudi que ha elaborat durant els mesos de maig i juny 

titulat Informe sobre la situació del català a les cerveses. Anàlisi 

dels usos lingüístics en l’etiquetatge de les cerveses distribuïdes 

a l’àrea metropolitana de Barcelona. Juny 2007, en què es destaca 

que les empreses Heineken i Mahou-San Miguel, que etiqueta en 

més de vint llengües, queden enrere en l’ús del català respecte 

Damm i Moritz. En conjunt, però, les cerveses etiquetades en 

català han experimentat un fort increment, passant de 3 productes 

l’any 2001 a 36 productes el 2007. Per a més informació consulteu 

l’estudi en línia a:

 Les cerveses en català creixen com l’escuma!

Més informació:

www.plataforma-llengua.cat/doc/informe_cerveses_2007.pdf 
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Món empresarial

 FECSA-ENDESA discrimina els usuaris

 Campanya a favor de la legislació lingüística

 La Plataforma per la Llengua, 

juntament amb Òmnium 

Cultural, l’Associació en 

Defensa de l’Etiquetatge 

en Català (ADEC) i Consum 

Català-Associació Catalana 

de Consumidors, interposen 

una sol·licitud administrativa 

al Govern català perquè 

desenvolupi l’Estatut del 

consumidor en el sentit que 

l’etiquetatge en català sigui 

obligatori en els productes 

distribuïts en l’àmbit 

territorial de Catalunya.

 La Plataforma per la 

Llengua es reuneix amb 

diferents partits polítics i 

l’Administració per tal que 

apliqui el dret del consumidor 

a rebre la informació dels 

productes en català en 

el mateix sentit que ara 

s’aplica per al castellà. 

També s’envien tres cartes 

al President de la Generalitat 

de Catalunya que demanen 

que com a mínim hi hagi una  

equiparació de totes dues 

llengües en aquest àmbit.

 En el mateix sentit 

estableix contacte amb el 

Departament d’Agricultura, 

Alimentació i Acció Rural 

perquè estableixi les 

mesures pertinents per 

normalitzar la legalització 

dels productes catalans 

de denominació d’origen 

i qualitat que continuen 

distribuint-se de manera 

il·legal pel que fa a l’ús del 

català a l’etiquetatge.

 S’elabora un document on 

s’exposen jurídicament 

els problemes legals per 

a la comercialització de 

productes farmacèutics amb 

l’etiquetatge i instruccions 

en català en igualtat de 

condicions que el castellà.

La Plataforma per la Llengua denuncia amb 

un comunicat de premsa en ple agost, durant 

l’apagada elèctrica de Barcelona, que FECSA–

ENDESA discrimina alguns dels afectats. 

L’organització va rebre durant l’apagada 

nombroses reclamacions d’usuaris queixant-

se que, en el moment de fer les reclamacions 

pertinents a l’empresa elèctrica, es van trobar 

amb situacions de desatenció i discriminació pel 

fet de dirigir-s’hi en català. Arran de les nostres 

actuacions, i de les gestions de l’Ofi cina de 

Garanties Lingüístiques de la Generalitat de 

Catalunya, l’empresa es compromet a solucionar 

la qüestió i emprèn mesures perquè no es torni 

a produir.
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La Plataforma per la 

Llengua aplica les noves 

tecnologies en la campanya 

per l’etiquetatge en català: 

l’organització ha creat 

durant aquest any unes 

pàgines d’informació al 

consumidor on s’exposa 

el tracte excepcional que 

diverses empreses donen 

al consumidor català en 

comparació a la resta de 

comunitats lingüístiques 

equiparables. 

La Plataforma per la Llengua 

fa una nova prospecció 

sobre l’ús del català en vins 

i caves. Com a resultat de 

les campanyes i estudis 

elaborats sobre el sector 

des de fa anys, de la llista 

dels 30 primers vins, 29 ja 

són en català. Les principals 

empreses completen 

l’etiquetatge d’aquests 

productes en català de 

manera generalitzada.

Carta a l’Associació 

d’Indústries d’Alimentació 

i de Begudes de Catalunya 

(AIABECA) arran de l’acord 

que aquesta organització 

va prendre el 23 d’abril 

del 2007, on tot i parlar de 

l’etiquetatge en català no 

tenen en compte l’Estatut 

del Consumidor i sí la resta 

de lleis espanyoles. 

Com a resultat de les 

campanyes i gestions dutes 

a terme per la Plataforma 

per la Llengua, empreses 

com Garmin, Danone, 

Cabitel, Vodafone, Renault, 

Trident, Palsom, Leroy 

Merlin, Tele Pizza El Prat o 

el circ Plaça Monumental 

Cirkid incorporen el català en 

els seus serveis, publicitat o 

webs.

Després de diverses queixes 

adreçades a la Cambra de 

Comerç, a la Generalitat 

de Catalunya i a la Fira de 

Barcelona, la Plataforma per 

la Llengua aconsegueix que 

Construmat utilitzi el català 

en les seves comunicacions 

electròniques.

L’exposició la “Llengua en 

l’etiquetatge de les grans 

marques” continua el seu 

itinerari arreu dels Països 

Catalans. S’exhibeix a Sant 

Feliu de Llobregat, a la Fira 

de Montjuïc en el marc de 

la proposta didàctica “El 

comerç a les escoles”, i a la 

Universitat de València durant 

la Setmana per la Llengua. 

Després de les demandes de 

la Plataforma per la Llengua 

a la seu de Nokia a Finlàndia, 

i de la resposta positiva que 

n’obté, l’empresa amplia 

la seva gamma de mòbils 

en català. Posteriorment, i 

gràcies en part a la pressió de 

la Plataforma per la Llengua, 

el govern signa un conveni 

amb Nokia, Motorola, 

Grundig i Alcatel i amb 

totes les operadores (Yoigo, 

Movistar, Orange i Vodafone) 

per implantar el català en les 

diverses funcions  amb el 

termini del 31 de desembre 

com a data límit per 

l’acompliment total. D’altra 

banda, l’entitat comença 

a elaborar la primera fase 

d’un estudi sobre telefonia 

 Altres

Memòria 2007
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Món empresarial

mòbil amb la col·laboració 

de la Secretaria de Política 

Lingüística de la Generalitat 

de Catalunya i la Secretaria 

de Telecomunicacions i 

de la Informació. L’estudi 

consistirà en tres cates en 

què s’analitzarà la situació 

del català als operadors de 

telefonia i als aparells de 

telèfons. 

Denúncia ofi cial a l’empresa 

Decathlon per l’incompliment 

de la Llei pel que fa als 

catàlegs. L’empresa es 

compromet posteriorment 

a introduir diverses millores 

lingüístiques en els catàlegs, 

els plafons informatius de 

preus, la publicitat i en el seu 

web.

Campanya per denunciar 

les mancances lingüístiques 

d’Ikea, en especial per tot 

allò que fa referència al seu 

web i al catàleg, que es 

reparteix imprès a les llars 

catalanes només en castellà, 

i amb un CD per a la versió 

catalana.

Continua endavant la 

campanya “A Taula, en 

català”, per tal que grans 

consumidors com les 

administracions i les seves 

concessions, i grans entitats, 

consumeixin productes 

etiquetats en català. 

S’aconsegueixen diverses 

adhesions com ara les 

dels ajuntaments de Les 

Franqueses del Vallès i Santa 

Margarida i els Monjos, i de 

les entitats Òmnium Cultural 

i Ateneu Barcelonès. També 

s’aconsegueix la col·laboració 

del Sindicat d’Estudiants 

dels Països Catalans (SEPC) 

i s’elabora un tríptic per 

difondre la campanya amb el 

lema “consum responsable 

en català”.
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2. Cultura 
i món audiovisual
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Aquesta àrea de treball té l’objectiu de fomentar i incrementar la 

presència de la llengua catalana en els diferents camps de la cultura 

i la seva divulgació. En aquest sentit, per exemple, la Plataforma 

per la Llengua treballa per augmentar l’ús del català en les noves 

tecnologies, en les indústries audiovisuals, en la difusió de la música 

interpretada en català i en els festivals de música contemporània i 

en tot allò referent a la vinculació entre llengua i art.

La campanya per fomentar la presència de la llengua en el cinema 

és una de les més actives dins d’aquest camp, i en aquest sentit 

s’han realitzat nombroses accions per tal d’aconseguir una igualtat 

real entre català i castellà en les sales d’exhibició cinematogràfi ca.

 Amb motiu de l’estrena de Harry Potter i 

l’Orde del Fènix, lliurament d’una carta al 

propietari dels cinemes de Sabadell en la qual 

s’hi demana una equiparació de condicions 

entre les projeccions en català i en espanyol 

(Plataforma per la Llengua Vallès Occidental).

 Comunicat de la Plataforma per la Llengua 

denunciant la insufi cient distribució de les 

còpies de la pel·lícula Harry Potter i l’Orde 

del Fènix, i en general, el fet que el 2007 el 

nombre de pel·lícules projectades en català als 

cinemes del Principat de Catalunya no arriba 

al 3% del total. Per manca de còpies moltes 

poblacions es queden sense poder projectar 

les versions catalanes dels fi lms quan aquestes 

existeixen. 

 La Plataforma per la Llengua Vallès Occidental 

torna a col·laborar en el Cicle de Cinema Català 

que organitza el Centre per a la Normalització 

Lingüística de Sabadell i que enguany s’ha 

celebrat entre els dies 15 i 27 de novembre.

 Presentació de la litografi a que l’artista Antoni 

Tàpies va fer per a la Plataforma per la Llengua 

a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània 

de la ciutat de València (Plataforma per la 

Llengua País Valencià).

 Signatura d’un conveni amb l’associació Tercera 

Via, una promotora musical independent de 

grups de música en català. 

 Signatura d’un conveni amb la llibreria ONA 

de Barcelona per tal de treballar plegats per 

a l’extensió de la llengua en el món cultural i 

literari.
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3. Educació, formació 
    i món universitari
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Garantir que el català sigui la llengua vehicular en l’educació 

primària i secundària i en l’ensenyament universitari és un dels 

objectius bàsics de la Plataforma per la Llengua. Històricament, 

la Plataforma per la Llengua ha endegat campanyes amb un 

important ressò mediàtic per lluitar en aquesta direcció.

En els últims anys, però, bona part dels esforços s’han encaminat 

cap a l’ensenyament universitari. L’objectiu principal consisteix a 

fer compatible l’intercanvi d’alumnes i professors amb el dret dels 

estudiants a rebre les classes en català, i alhora amb l’existència 

d’una universitat plenament catalana. Per tal d’acomplir aquests 

objectius, el març del 2001 es va crear la Comissió universitats, 

que va començar a treballar posant sobre la taula la qüestió de la 

mobilitat d’estudiants universitaris estrangers als Països Catalans, 

que va desembocar en l’organització de la “Festa means party”, la 

visualització més clara de tot aquest treball. 

També es treballa perquè el català sigui un requisit lingüístic 

respectat a les universitats per poder exercir la docència al nostre 

domini lingüístic, i en el cas del País Valencià, perquè en tots els 

àmbits de l’ensenyament siguin respectades les línies i les classes 

en català.

 “Festa Means Party”, una setmana per conèixer el país 

Com cada any, la Plataforma per la Llengua va 

celebrar durant el mes d’octubre el programa 

d’acollida lingüística “Festa means party”, que 

enguany va constar d’una setmana cultural entre 

els dies 15 i 27 d’octubre i d’una festa lúdica el 

25 del mateix mes que va acollir la Universitat 

de Barcelona i que es va celebrar a l’avinguda 

Diagonal de Barcelona, davant del Palau de 

Pedralbes. Enguany, unes 1.500 persones van 

participar en la festa, que va aplegar actuacions 

de folklore i de grups musicals com Ebri 

Knight, At-versaris, Burman Flash o el DJ Dave 

Creys. Més de 500 estudiants procedents dels 

programes d’intercanvi van prendre part en les 

diverses activitats culturals, que van incloure 

visites a diferents mitjans de comunicació 
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catalans, com El Punt i TV3, al Museu d’Història 

de Catalunya, al centre cultural Caixaforum, 

a les ciutats de Vic i Girona i al barri del Raval 

de Barcelona, l’anada al teatre per obra “My 

Barcelona” i una tertúlia amb l’escriptora Patrícia 

Gabancho.

El projecte pretén la implicació de diferents 

agents en la normalització lingüística de les 

classes a les universitats per fer compatible 

l’arribada d’estudiants de fora amb el 

manteniment d’una universitat catalana. En el 

programa participen diferents organitzacions 

d’estudiants, i és organitzat conjuntament per 

la Plataforma per la Llengua, el Comissionat 

d’Universitats del Departament d’Innovació, 

Universitats i Empresa de la Generalitat de 

Catalunya, el Barcelona Centre Universitari i les 

universitats següents: Universitat Autònoma de 

Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat 

Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de 

Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat 

de Vic, Universitat de Girona, Universitat de 

Lleida i  la Universitat Rovira i Virgili, incorporada 

de nou al 2007. El programa té el suport de 

la Secretaria de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya, de la Secretaria de Política Lingüística, 

del Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat de Catalunya i 

de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 

de Barcelona així com  dels següents mitjans 

de comunicació: Vilaweb, Catalunya Ràdio, El 

Temps, El Triangle i el Racó Català, a més del 

patrocini de l’Obra Social Caixa Terrassa, Abacus 

Cooperativa, grup Bon Preu, Grup Enciclopèdia 

Catalana, cerveses Moritz i el diari El Punt.

Més informació al web:

www.plataforma-llengua.cat/festameansparty2007
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La Plataforma per la Llengua organitza a 

Barcelona, a la seu del Col·legi de Periodistes 

de Catalunya, l’acte “El català a l’ensenyament. 

Toca empènyer altre cop”. L’acte té com a 

objectiu analitzar la situació de la llengua en les 

diferents etapes de l’educació i fer propostes en 

relació amb l’educació i la llengua catalana. Per 

abordar aquesta qüestió, la Plataforma per la 

Llengua convida diversos experts en la matèria, 

com Joaquim Arenas, pedagog (primària), 

Rosa Boixaderas, mestra i fi lòloga (secundària), 

Dolors Solà, experta en acollida lingüística 

(educació i immigració), Jordi Matas, vice-

rector de Relacions Institucionals, Comunicació 

i Política Lingüística de la Universitat de 

Barcelona (ensenyament universitari) i Teresa 

Casals, mestra i fi lòloga. L’acte, que fou una 

crítica al decret de mínims de primària promogut 

per l’Estat, va comptar amb l’assistència de més 

de 100 persones.

Al mes de maig, l’organització celebra a Olot, 

amb els mateixos ponents, una segona fase 

de l’acte amb la col·laboració d’Òmnium 

Cultural de la Garrotxa. L’objectiu de la jornada 

va ser avaluar la situació del català en els 

diferents àmbits de l’ensenyament i llançar 

propostes que resolguin la situació actual. 

Educació, formació i món universitari

 “Toca empènyer altre cop”

 Altres

En una nota de premsa la Plataforma per la 

Llengua rebutja el decret d’ensenyaments 

mínims de primària i demana al Govern que 

defensi el model lingüístic d’immersió.

Participació en un acte organitzat pel sindicat 

d’estudiants Estudiants en Acció, a la 

Universitat Pompeu Fabra, sobre el català i 

l’educació. 

Desplegament de la llufa gegant de la 

Plataforma per la Llengua a Vilassar de Mar a 

favor de l’escola catalana (Plataforma per la 

Llengua Maresme).

Conjuntament amb altres entitats 

col·laboradores de la campanya Pel Català a 

l’Escola, la Plataforma per la Llengua participa 

en una roda de premsa a favor de l’escola 

en català i contra el decret sobre la tercera 

hora, amb la presentació del nou manifest i 

les 40.000 adhesions rebudes, sobretot de 

persones del món de l’ensenyament.
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Avui en dia la llengua catalana té una oportunitat històrica. 

L’arribada de nova població és una ocasió per multiplicar el número 

de nous catalanoparlants. És en aquest sentit que constatem com 

la llengua catalana continua desenvolupant el paper de llengua de 

cohesió que l’ha caracteritzada  històricament.

En aquest sentit, des de la Plataforma per la Llengua treballem 

perquè el català esdevingui la llengua comuna al nostre país. Acollir 

lingüísticament és donar la benvinguda a qui ha escollit Catalunya 

per viure.

Cal fer patent als nouvinguts la necessitat d’aprendre la llengua 

catalana per poder desenvolupar-se còmodament en la societat 

que els ha acollit i mostrar-los la importància i la potència de la 

llengua catalana com a font de noves oportunitats. Paral·lelament, 

també és clau conscienciar als catalanoparlants perquè ajudin els 

nouvinguts en la integració social, cultural i lingüística, emprant 

com a norma habitual la llengua catalana. L’ús de la llengua 

catalana com a  eina d’acollida i de no discriminació.

Durant els últims anys hem consolidat i ampliat la xarxa d’entitats 

d’immigrats que treballen amb la llengua catalana com a eina 

per evitar discriminacions. Amb aquesta xarxa s’han dut a terme 

diferents activitats.

La campanya Acollida lingüística ha actuat principalment en 5 

camps  concrets: nova ciutadania, societat d’acollida, educació, 

administració pública i treball.
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Durant tot l’any, des de la Plataforma per la 

Llengua hem dinamitzat una xarxa associativa 

de la immigració, que està integrada per 

diverses associacions de persones immigrades 

i organitzacions de suport a les poblacions 

immigrades, l’objectiu de la qual és incentivar 

les relacions interculturals i treballar iniciatives 

conjuntament. Formen part de la xarxa més 

d’una vintena d’entitats: Federació de Col·lectius 

d’Immigrants de Catalunya  (FCIC), Casal 

Argentí a Barcelona, Associació Catalana de 

Residents Senegalesos,  Associació d’Amics 

del Poble Marroquí (ITRAN), Kavocheva 

(Associació Cultural de Costa d’Ivori), Associació 

de Treballadors i Immigrants Marroquins de 

Catalunya (ATIMCA), Associació de Treballadors 

Pakistanesos, Associació de Dones Xineses 

de Catalunya, Asociación de Mujeres Ecuato-

guineanas E’Waiso Ipola, Llactacarú (Asociación 

de Immigrantes Ecuatorianos en Catalunya para 

la Solidaridad y la Cooperación), Centro Boliviano-

Catalán, Centre Cultural Islàmic Camí de la Pau, 

Cornellà Sense Fronteres (membre del grup 

Agraw Amazic N’Katalunya), Immi.cat, Tamettut 

(Associació de Dones Amazigues per la Cultura 

i el Desenvolupament), Comunitat Palestina de 

Catalunya, Federació d’Associacions Americanes 

de Catalunya (FASAMCAT), El Mirador dels 

Immigrants, Veu pròpia, Els Altres Andalusos, 

Associació de Tallers Afrocatalans (ATAC), 

Espazo Galego dos Països Catalans, Federación 

de Entidades Ecuatorianas en Catalunya 

(FEECAT), Federació d’Entitats Bolivianes a 

Catalunya (Fedebol), Asociación de Profesionales 

Bolivianos en Barcelona (APBB) i Plataforma per 

la Llengua. Durant tot l’any, s’ha dut a terme 

un acompanyament lingüístic (assessorament 

lingüístic, traducció de materials, etc.) per part de 

la Plataforma per la Llengua a aquestes entitats 

i s’han difós les seves activitats a través dels 

mitjans de l’organització.

En el marc d’aquesta xarxa, s’ha col·laborat amb 

entitats del món islàmic per tal de treballar per 

l’extensió de la llengua en aquest sector.

 Xarxa associativa de la immigració

Conferència “Llengua i immigració”, amb motiu de la Diada.
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El 23 d’abril del 2007, la feina de la xarxa 

associativa de la immigració culmina amb la 

celebració, per tercer any consecutiu durant la 

diada de Sant Jordi, de l’acte “El català, llengua 

comuna”, organitzat per una vintena d’entitats 

vinculades a la immigració i amb la participació 

destacada d’artistes com la Mònica Green o els 

grups Nour i Immigrasons. Els actes, que volien 

destacar el paper del català com a element 

d’inclusió de les persones nouvingudes i com 

a eina que contribueix a la cohesió social, es 

va fer a la plaça de Catalunya de Barcelona i 

va comptar amb una gran afl uència de públic. 

L’objectiu era mostrar les diferents cares d’una 

societat, la nostra, que tendeix cap a formes 

multiculturals i que pren la llengua pròpia com 

a eix vertebrador de la diversitat: el català és la 

llengua que ens uneix a tots i a totes, l’idioma 

que compartim i amb què ens entenem; és la 

llengua comuna. 

Entre d’altres, hi va haver les actuacions 

següents: recitació de poesia de Muhammad 

Iqbal, el poeta d’Orient, i de poemes amazics, 

espectacle de dansa peruà, Milap, coral catalano-

xinesa, Tinkuna, Mònica Green, grupo folklórico 

chileno Pablo Neruda, Kavocheva i Andreu el 

Rumberu, Nour i Immigrasons.

Les empreses i institucions col·laboradores 

van ser: Generalitat de Catalunya. Departament 

d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per 

a la Immigració;  Generalitat de Catalunya. 

Departament de Governació i Administracions 

Públiques. Secretaria d’Acció Ciutadana; 

Ajuntament de Barcelona. Regidoria de Drets 

Civils; Generalitat de Catalunya. Departament 

de la Vice-presidència. Secretaria de Política 

Lingüística; Generalitat de Catalunya. 

Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació; Associació Catalana de Municipis 

i Comarques; Abacus Cooperativa; Grup 

Enciclopèdia Catalana; Televisió de Catalunya; 

Catalunya Ràdio; El Punt; Vilaweb; El Temps; El 

Triangle, Racó Català i Tribuna Catalana.

 El català, llengua comuna

El contingut de l’acte va girar al voltant d’un manifest elaborat entre totes les entitats, i que podreu trobar al web de 

la Plataforma per la Llengua: www.plataforma-llengua.cat/doc/manifest_st_07.pdf
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Al mes de març, la Plataforma 

per la Llengua publica i 

presenta la Guia pràctica 

d’acollida lingüística. Guia de 

recursos per a l’acollida en 

llengua catalana destinada 

als agents educatius i 

socials, editada gràcies a la 

col·laboració de la Fundació 

Lluís Carulla. Aquesta guia, 

prologada per Antoni Bassas, 

és una eina adreçada a 

professors, educadors 

socials, voluntariat, tècnics de 

l’administració pública i, en 

general, a totes les persones 

relacionades amb l’acollida 

de persones nouvingudes. 

Ofereix un recull d’estratègies 

i propostes per a l’adopció 

d’actituds adequades en els 

processos d’acollida, i tracta 

l’acollida inicial, l’aprenentatge 

de la llengua catalana i les 

relacions socials. També 

explica sis models de bones 

pràctiques. L’objectiu, doncs, 

és garantir que no sigui només 

la població nouvinguda la que 

s’adapti a un nou marc social, 

sinó que la societat d’acollida 

també tingui els mecanismes 

i les eines per tal de construir 

conjuntament aquesta nova 

realitat social evitant l’exclusió 

de determinats col·lectius. 

Memòria 2007

 Guia d’acollida

Trobareu la guia a:

www.plataforma-llengua.cat/doc/guia_acollida.pdf 

 Col·laboració amb  
els mitjans de comunicació 
de la immigració

Durant tot l’any també hem col·laborat 

amb diversos mitjans de comunicació de la 

immigració, introduint-hi, traduint i elaborant-hi 

continguts, com Wanàfrica, el programa Info 

Idiomes, de Barcelona TV, o Canal Latino TV.
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 Voluntariat per la llengua 

La Plataforma per la Llengua inicia la seva 

participació en el programa Voluntariat per la 

llengua, impulsat per la Secretaria de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalunya i el 

Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Voluntariat per la llengua és un programa que 

permet que totes les persones que ja coneixen 

una mica el català i es volen llançar a parlar-

lo el practiquin en un context real i distès 

amb persones que el parlen habitualment. 

Per executar el programa, s’han redactat uns 

materials en forma de fi txa com a suport per 

al voluntari, i uns processos avaluadors que 

permeten millorar l’aplicació del programa. 

També s’han editat 5.000 fulls volants adreçats 

als ensenyants i 5.000 als aprenents amb 

l’objectiu de promoure la participació en el 

programa.

 Altres 

Durant tot l’any, l’entitat fa 

un seguiment i propostes 

per a la nova Llei d’acollida 

per a les persones 

immigrades i retornades 

a Catalunya, impulsada 

per la Secretaria per a la 

Immigració de la Generalitat 

de Catalunya. L’organització 

participa en un taller sobre 

la Llei, lliura al Govern un 

document de propostes 

i, a l’octubre, fa públic un 

comunicat de premsa per 

reclamar que la llei garanteixi 

el dret i el deure de conèixer 

el català, a fi  de garantir la 

igualtat d’oportunitats.

Arran de la constitució 

dels nous consistoris 

municipals, la Plataforma 

per la Llengua envia un 

comunicat de premsa als 

mitjans per demanar als 

nous ajuntaments que 

impulsin polítiques d’acollida 

lingüística per a les persones 

nouvingudes.

Creació d’una coral 

mixta catalana i xinesa, 

en col·laboració amb 

l’Associació de Dones 

Xineses de Catalunya, el 

22 de març del 2007. La 

Plataforma per la llengua, 

que segueix el procés, 

fa gestions per tal que 

aquesta coral formi part 

de la Federació Catalana 

d’Entitats Corals.
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La coral infantil Niños por 

la Paz, que inclou nens i 

nenes d’origen immigrat i 

que  forma part de la coral 

Músicos por la Paz y la 

Integración, de la Federació 

d’Entitats Americanes de 

Catalunya (FASAMCAT), 

actua a Canet de Mar, en el 

marc de la Nit de la Sardana, 

organitzada per l’agrupació 

sardanística Amics de 

la Sardana de Canet de 

Mar, a la qual col·labora la 

Plataforma per la Llengua. 

L’objectiu de l’actuació 

consisteix en la interrelació 

de nous i vells catalans. 

Amb la col·laboració de la 

Plataforma per la Llengua, 

Niños por la Paz s’ha fet 

membre del Secretariat de 

Corals Infantils de Catalunya 

(SCIC), que agrupa més de 

4.000 cantaires procedents 

de les diferents corals 

infantils dels territoris de 

parla catalana. 

Reedició del tríptic Acull 

en català i ensenya’l, fet 

a partir de vinyetes de 

còmic i adreçat a la societat 

d’acollida perquè empri el 

català amb les persones 

nouvingudes per no 

discriminar-les i fomentar la 

inclusió social. El tríptic es 

reedita en col·laboració amb 

21 entitats de la immigració. 

Se’n fan 10.000 exemplars.

Conferència “Llengua i 

immigració”, en el marc de 

la VI Mostra d’Entitats que va 

organitzar Gent de la Terra al 

passeig de Lluís Companys 

de Barcelona per la Diada 

de l’Onze de Setembre. 

L’objectiu de la conferència va 

ser debatre sobre aspectes 

d’actualitat en relació amb la 

llengua catalana i el fenomen 

de la nova immigració. Hi 

varen intervenir Oumar 

Diallo (periodista, director 

de la revista Wanàfrica i 

col·laborador del programa de 

ràdio Afrocatalònia) i Josep-

Anton Fernàndez (professor 

de llengües i cultures de 

la Universitat Oberta de 

Catalunya).
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S’endega la campanya 

“Si us plau, parla’m en 

català”, conjuntament amb 

el Centre de Normalització 

Lingüística d’Osona i amb 

la col·laboració del Consorci 

per a la Normalització 

lingüística. La campanya 

va dirigida a la societat 

d’acollida i preveu l’edició 

i distribució de 200.000 

postals, en les quals es 

recollirà el testimoni de 

persones nouvingudes que 

demanaran que, si us plau, 

els parlem en català.

La Plataforma per la 

Llengua presenta la Guia 

pràctica d’acollida lingüística 

a la Tercera Jornada 

d’Acolliment Lingüístic, 

que va tenir lloc a Girona, 

organitzada per la Secretaria 

de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya. 

La Plataforma per la Llengua 

presenta una sessió de 

formació sobre acolliment 

lingüístic en el marc del 

XI Curs de Formació del 

Voluntariat Lingüístic 

organitzat pel Servei de 

Llengües de la UAB, amb el 

suport del Comissionat per a 

Universitats i Recerca de la 

Generalitat de Catalunya.
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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?”. La Comissió joguines de la 

Plataforma per la Llengua busca solucionar un dèfi cit històric en la 

normalització de la llengua en el sector dels jocs i les joguines.

Conscienciar les empreses de la importància de tenir en compte 

la nostra llengua a l’hora de comercialitzar productes orientats 

als infants en el nostre país, demanar a les administracions 

una legislació especial pel que fa a la llengua de jocs, joguines, 

vídeos, videojocs i altres materials dirigits als nens i joves que es 

comercialitzen a Catalunya, convidar tota la població a tenir en 

compte la llengua a l’hora de comprar els regals per als més petits 

o promocionar i donar a conèixer l’oferta existent en català de 

joguines. Aquests són alguns dels objectius de la campanya.

 “En català, jugues?”: Festa per la joguina en català

L’acte central de la campanya és la Festa 

per la Joguina en Català, una activitat de 

conscienciació que enguany es va celebrar el 

22 de desembre al passeig de Sant Joan de 

Barcelona. 

S’hi van fer activitats per als infants (castell 

infl able i tallers diversos) i es va muntar 

una exposició sobre les joguines en català i 

l’etiquetatge. Els infants també van poder gaudir 

de les actuacions de La Tresca i la Verdesca 

i de la rondallaire Sílvia Llorente, i dels jocs 

mecànics de Guixot de 8. Es van lliurar globus 

als assistents a la festa i hi va haver un patge 

reial que repartia cartes. La campanya es 

complementa amb l’edició de 20.000 cartes 

als Reis que comencen amb el tradicional 

encapçalament “Estimats Reis Mags d’Orient” i 

que conclouen amb una petició: “Poder jugar en 

català”. Les cartes es van distribuir per escoles, 

ludoteques, biblioteques, ajuntaments, casals, 

esplais i botigues.

En el marc de la campanya, el dia 13 de 

desembre la Plataforma per la Llengua 

Maresme va muntar una parada a Marató, 

mentre que la Plataforma per la Llengua 

Empordà va muntar la seva pròpia Festa per 

la Joguina en català a Sant Feliu de Guíxols el 

dia 23, amb una actuació musical infantil, una 

parada amb material informatiu i un caga tió.

Descarregueu-vos la carta a:

 www.plataforma-llengua.cat/doc/carta2007.pdf
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Aquesta campanya va sorgir quan es van detectar incompliments 

de la llei en la retolació dels topònims en les carreteres de la 

xarxa viària catalana. Les accions van encaminades a aconseguir 

a Catalunya la presència de les formes catalanes dels topònims 

corresponents als territoris del País Valencià, Illes Balears, Franja 

de Ponent, Catalunya del Nord i l’Alguer a carreteres, ferrocarrils, 

ports i aeroports.

Després d’analitzar la retolació de les carreteres en tot el territori 

sota administració de la Generalitat de Catalunya, la Plataforma per 

la Llengua va elaborar un informe per denunciar l’incompliment de 

la llei en la retolació dels topònims propis catalans de zones com 

la Catalunya del Nord, la Franja de Ponent i el País Valencià en les 

carreteres del Principat de Catalunya.

 El treball, realitzat com a conseqüència de 

l’elaboració de l’informe sobre l’incompliment 

de la llei en la retolació dels topònims 

propis catalans a les carreteres del Principat 

de Catalunya, fa que s’hagin aconseguit 

millores en la retolació de diversos topònims: 

en concret, s’ha anat normalitzant tota la 

retolació de les carreteres que depenen de la 

Generalitat de Catalunya (particularment pel 

que fa a noms de la Catalunya del Nord i la 

Franja de Ponent en les comarques limítrofes 

i al Barcelonès), algunes autopistes i algunes 

carreteres de competència de l’Estat situades 

al Segrià (si bé en aquest cas no es va canviar 

el rètol sencer, només hi van haver afegits). 

Una part d’aquesta tasca ha estat promoguda 

per la Plataforma per la Llengua Maresme, que 

també ha fet diverses denúncies en relació 

amb alguns senyals que ometien el català 

situats a l’N-II i a l’autopista C-32.

 Col·laboració amb l’Associació Nord Catalana 

Aire Nou de Baó a través del portal

www.catnord.cat/accio1.cfm, que agrupa 

diferents entitats de la Catalunya del Nord per 

tal que la gent demani la toponímia en català. 
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Una de les funcions bàsiques de la Plataforma per la Llengua és la 

de sensibilitzar la població del nostre país de la importància de l’ús 

social de la llengua catalana i difondre el català com a llengua de 

prestigi, llengua d’acollida i llengua de tothom.

Des d’aquest vessant, la Plataforma per la Llengua ha posat 

en marxa diverses accions per tal d’incidir de manera indirecta 

en els agents socials a favor de l’ús del català (en els sectors 

empresarials, audiovisuals, de transport, universitats, entitats i 

entre els responsables de l’acollida de nouvinguts, ensenyament 

no reglat, justícia i administracions de l’estat) i també directament 

als ciutadans a través de missatges positius que denotin la llengua 

com a quelcom fl exible i dúctil.

 Catavolta. El joc del català

La Plataforma per la Llengua posa en marxa al 

novembre del 2007 el “Catavolta. El Joc del 

català”. Es tracta d’un joc sobre la situació de 

la nostra llengua que es distribueix per Internet 

i que té l’objectiu de trencar tòpics i de facilitar 

informació útil sobre la realitat, vigència, ús 

i legislació del català. Està fet d’una manera 

didàctica, lúdica i amena, a través d’una ruleta 

que planteja 10 preguntes que permetran posar 

a prova el coneixement real que tenim sobre 

aquests i altres aspectes relacionats amb la 

nostra llengua. El joc inclou preguntes sobre 

l’ofi cialitat del català; sobre la seva posició i 

vigència en relació amb la resta de llengües 

del món; sobre la legislació vigent; sobre el 

percentatge de ciutadans que entén el català; 

i sobre la situació de la llengua en diversos 

sectors socioeconòmics, com el cinema, 

l’etiquetatge,  la telefonia mòbil o la nova 

immigració, entre d’altres aspectes. Cada cop 

que es contesta una de les preguntes, tant si la 

resposta és encertada com si no, el joc dóna la 

possibilitat d’ampliar la informació sobre el tema 

en qüestió. El joc s’ha fet amb la col·laboració de 

la Fundació Trias Fargas. 

El trobareu a:

 www.plataforma-llengua.cat/catavolta
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 Noves edicions de què faig si...?: una guia per 
resoldre situacions relacionades amb la llengua 

Memòria 2007

Durant l’any 2008, 

s’imprimeixen noves 

edicions de la guia Què faig 

si...? Alguns suggeriments 

que poden ésser útils 

per afrontar situacions 

quotidianes pel que fa a 

l’ús del català, vist l’èxit de 

la primera versió. Es tracta 

d’una guia didàctica amb 

il·lustracions, que consta 

de 30 pàgines i que forneix 

pautes d’actuació i de 

comportament cívic entorn 

de la llengua, tot aportant 

suggeriments útils per a la 

llengua i defugint actituds 

confl ictives. Durant tot l’any, 

es duen a terme diverses 

presentacions públiques 

de la guia a Arenys de Mar, 

Vilassar de Dalt, Canet de 

Mar, Pineda de Mar i Molins 

de Rei (Plataforma per la 

Llengua Maresme). 

A més, també s’edita una 

nova versió de la guia 

adaptada a la legislació i 

realitat del País Valencià. La 

publicació d’aquest material 

és la segona part del projecte 

sobre la situació social i 

legal del català al Principat 

de Catalunya. Des del mes 

de juny es fan diverses 

presentacions públiques 

d’aquesta versió en diversos 

municipis del País Valencià, a 

càrrec de la Plataforma per la 

Llengua País Valencià.

Podeu descarregar-vos la versió de la guia adaptada al País Valencià a:

www.plataforma-llengua.cat/doc/guia_quefaigsi_pv.pdf

Podeu veure la versió per al Principat de Catalunya a: 

www.plataforma-llengua.cat/doc/guia_qfs.pdf
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Conscienciació lingüística

Edició de diversos materials 

de conscienciació i promoció 

de la llengua catalana durant 

tot l’any: impressió de 

calendaris per al 2007 amb 

el lema “Utilitza la llengua” 

i de calendaris per al 2008 

amb el lema “El català, 

llengua comuna”, escrit en 

diverses de les llengües 

que es parlen a casa nostra; 

edició de milers de pòsters 

amb el lema “Utilitza la 

llengua” i de 20 tipus 

diferents d’adhesius, amb 

5.000 exemplars de cada; 

estampació de diferents 

tipus de samarretes: amb 

el lema “En català jugues”, 

dirigides a infants, i amb 

el lema “Festa means 

party”, adreçades a joves; 

edició, també, de 8.000 

xapes amb dos dissenys 

diferents: un amb el lema 

“Utilitza la llengua” i l’altre 

amb la frase “Festa means 

Party”; impressió de 3.000 

exemplars d’un punt de llibre 

amb el lema “Per Carnaval 

tot s’hi val menys amagar la 

Llengua” (Plataforma per la 

Llengua Empordà).

Muntatge de parades 

d’informació i distribució de 

material de la Plataforma 

per la Llengua arreu de tot 

el territori de parla catalana. 

En destaquem la participació 

en la Mostra d’Entitats de 

l’Eixample, la Festa per 

a l’Autodeterminació de 

Blanes, la Fira d’Entitats 

de Blanes, la Festa de la 

Primavera, la participació 

a les trobades d’Escola 

Valenciana, la participació 

amb un estand a la Mostra 

de Productes Etiquetats 

en Català organitzada per 

l’ADEC durant la Festa Major 

de Gràcia, i la participació 

amb tres parades al centre 

de Barcelona el dia 11 de 

setembre, entre d’altres. 
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8. Una entitat de serveis



35

 Documents notarials

Probablement tothom, en un moment o altre de 

la seva vida, necessita documents notarials. El 

procés de normalització de la llengua catalana 

s’ha desenvolupat positivament en molts àmbits, 

però malgrat els avenços aconseguits encara 

avui és difícil obtenir documents notarials en 

català. Però el fet és que tot ciutadà té el dret 

de demanar i obtenir els documents notarials 

que necessiti en català, tal com estableix la Llei 

de política lingüística 1/1998. És per això que 

la Plataforma per la Llengua, en col·laboració 

amb el notari Joan Bernà, ha posat en marxa un 

servei, dins del web, per tal d’oferir documents 

notarials en català. L’objectiu és contribuir de 

manera activa a la normalització de la llengua en 

l’àmbit dels documents notarials i fer que viure 

plenament en català pugui ser una realitat.

Més informació: 

www.plataforma-llengua.cat/serveis

Més enllà del seu paper d’ONG que treballa per estendre l’ús de 

la llengua en tots els àmbits de la societat, la Plataforma per la 

Llengua ha començat a constituir-se també com una entitat de 

serveis. L’objectiu és proporcionar els serveis que els nostres 

col·laboradors, simpatitzants, empreses i població en general 

ens proposen i ens demanen. Alguns exemples: establir serveis 

d’orientació davant de problemàtiques, especialment lingüístiques, 

que preocupen a part de la població, oferir serveis de correccions 

lingüístiques en llengua catalana, realitzar estudis sectorials 

d’encàrrec per compte d’empreses o institucions diverses, etc.

Amb el compliment d’aquest objectiu, pretenem cobrir un vessant 

de serveis que considerem necessaris per a la nostra societat. 
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 Realització d’estudis

 Servei de correccions i traduccions

Memòria 2007

 Per la seva experiència i per la seva composició, a la Plataforma 

per la Llengua existeix una àmplia competència en el tractament 

de qüestions relacionades amb la llengua, tant des del punt de 

vista del treball en favor de la seva extensió social com des del 

punt de vista del coneixement i elaboració formal. En aquest 

sentit, la nostra organització compta amb un equip de fi lòlegs, 

correctors i traductors preparats per realitzar diversos tipus de 

serveis lingüístics, enfocats especialment cap a empreses i 

entitats interessades a millorar la qualitat de l’ús de la llengua 

catalana en el marc de la seva activitat pròpia.

Més informació: 

www.plataforma-llengua.cat/serveis

 La Plataforma per la Llengua té una àmplia experiència en la 

realització d’estudis sobre l’ús del català en diversos àmbits de la 

societat: el món empresarial, el cinema, la retolació de la toponímia 

en les carreteres, l’acollida lingüística dels col·lectius d’immigrats, 

etc. Aquesta feina feta i la col·laboració que amb motiu d’alguns 

d’aquests estudis hem mantingut amb fundacions, administracions 

públiques i empreses, ens avala amb vista a oferir els nostres 

serveis per a la realització d’estudis sectorials d’encàrrec per 

compte d’empreses o institucions diverses.

Més informació: 

www.plataforma-llengua.cat/estudis
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 La Plataforma per la Llengua ofereix 

via telefònica i a través del web un servei 

d’assessorament i orientació a qualsevol 

ciutadà que vulgui queixar-se d’alguna situació 

relacionada amb la llengua o que cregui que els 

seus drets lingüístics han estat vulnerats. 

En total, durant l’any 2007 s’han tramitat 

més de 2.000 queixes i denúncies. En aquest 

sentit s’han aconseguir redreçar situacions en 

favor del ciutadà (notaries, retolació, cartes als 

restaurants, administració pública...). En alguns 

casos, se n’han fet comunicacions a la premsa.

 El web de la Plataforma per la Llengua ofereix 

també un servei complet d’enllaços que està 

en constant procés de renovació i ampliació. 

L’objectiu és convertir aquest apartat en un portal 

a través del qual es pugui accedir a entitats, 

institucions, administracions i tot tipus de serveis 

recomanats que tinguin relació amb la llengua.

 Servei d’enllaços a webs relacionats amb la llengua

 Altres accions

Una entitat de serveis

 Servei d’assessorament i atenció de queixes

Més informació: 

www.plataforma-llengua.cat/campanyes/queixa.php

 Oferiment de recursos de campanyes i 

actuacions lingüístiques a totes aquelles 

persones, grups i entitats que desitgin treballar 

pels drets lingüístics i nacionals. Assessorament 

en la seva aplicació. 

 Xerrades i tallers a instituts, escoles i 

universitats per tal de fomentar la consciència 

lingüística entre els adolescents i joves, d’acord 

amb les demandes actualment rebudes a la 

nostra ONG.

Més informació: 

www.plataforma-llengua.cat/enllacos
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9. Altres
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Al desembre, la Federació d’Ateneus de 

Catalunya premia La Corbella, la revista 

de la Plataforma per la Llengua. La revista 

guanya el Premi als mitjans de comunicació 

d’associacions culturals. La Plataforma per 

la Llengua, a més, ha estat fi nalista d’una 

altra categoria, la d’innovació, a la qual s’hi 

presentava el web de l’organització,

www.plataforma-llengua.cat.

 Publicació de dos números de la revista 

corporativa de l’organització, La Corbella (juny 

i desembre), de la qual se’n fan 8.000 exemplars. 

 Publicació en format llibret de la memòria del 

2006, que es tramet a socis, diputats, càrrecs 

electes i persones de contacte de la Plataforma 

per la Llengua.

 Publicacions

Podeu veure-les a: 

www.plataforma-llengua.cat/la_corbella

Gestió i actualització diària de la informació 

(notícies, imatges, bàners, informació sobre 

campanyes) penjada al lloc web de la Plataforma 

per la Llengua, www.plataforma-llengua.cat.

Durant tot l’any s’han penjat unes 130 noves 

notícies al web. La web ha incrementat 

sensiblement el nombre de visites en els darrers 

mesos com a conseqüència directa d’aquest 

augment de l’activitat. Actualment, el web rep 

unes 20.000 visites mensuals de mitjana.

Enviament de 14 butlletins electrònics al llarg 

de tot l’any amb notícies sobre l’organització. 

En tot l’any, el nombre d’adreces subscrites al 

butlletí ha passat de 4.000 a prop de 6.000.

F: Enric Mestres
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Convenis

La Plataforma per la Llengua 

signa convenis i arriba a 

acords de col·laboració amb 

les següents entitats:

 Abacus Cooperativa

 Grup Enciclopèdia   

  Catalana

 Grup Bon Preu

 Cerveses Moritz

 Associació Catalana de      

  Municipis i Comarques

 El Punt

 Vilaweb

 El Temps

 El Triangle

 Racó Català

 Tribuna Catalana

 Llibreria Ona

 Associació Tercera Via

 Establiments Via Fora

 WICCAC 

 APELLC 

 APLEC 

Màrqueting

La Plataforma per la Llengua 

signa acords d’intercanvi i 

màrqueting amb diferents 

mitjans de comunicació:

 Catalunya Ràdio

 El Punt

 TV3

 Vilaweb

 El Temps

 El Triangle

 Tdcat / TSF

 Racó Català

 Tribuna Catalana

 Revista ONGC

 Revista del SEPC

 Wanàfrica

Comunicació

Redacció i tramesa de més 

de 50 comunicats i notes 

de premsa als mitjans de 

comunicació durant tot el 

2008 informant sobre les 

campanyes endegades per 

la Plataforma per la Llengua 

o sobre el posicionament de 

l’organització en relació amb 

diversos temes d’actualitat.

Durant tot el 2008, la 

Plataforma per la Llengua ha 

organitzat pel seu compte 

o conjuntament amb altres 

entitats 11 rodes de premsa 

informant sobre diverses 

campanyes i iniciatives:

 20-02-2007. Roda de 

premsa a la Casa Elizalde 

de Barcelona per presentar 

l’estudi La llengua en 

l’etiquetatge dels arrossos 

catalans.

 05-03-2007. Roda de 

premsa a la seu del Col·legi 

de Periodistes de Catalunya  

prèvia a l’acte “Toca 

empènyer altre cop”, a favor 

de l’escola catalana, tant a 

primària com a secundària. 

Memòria 2007
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Altres

 30-03-2007. Roda de 

premsa al Centre Cívic 

Convent de Sant Agustí per 

presentar la Guia pràctica 

d’acollida lingüística. Guia de 

recursos per  a l’acollida en 

llengua catalana destinada als 

agents educatius i socials, 

un llibret didàctic que té la 

intenció de donar pautes 

d’actuació en l’acollida en 

català als nouvinguts i que 

recull experiències positives 

en aquest sentit.

 10-04-2007. Roda de 

premsa de presentació de 

l’acte “El català, llengua 

comuna”, que es va celebrar 

durant el dia de Sant Jordi 

i que van coorganitzar la 

Plataforma per la Llengua i 

diferents entitats d’immigrats. 

La presentació de l’acte es 

va fer a la sala Juli Vela de la 

Cooperativa Abacus.

 18-05-2007. Presentació 

a Olot de la segona part de 

l’acte “Toca empènyer altre 

cop”, a favor de l’escola 

catalana.

 20-06-2007. Presentació 

de la litografi a que Antoni 

Tàpies va fer per a la 

Plataforma per la Llengua a 

l’Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, a València. 

La presentació va comptar 

amb la presència d’Artur 

Heras i Marc Granell i Ferran. 

 21-06-2007. Participació de 

la Plataforma per la Llengua 

en la roda de premsa de 

la coordinadora Pel Català 

a l’Escola, amb l’objectiu 

de rebutjar el decret 

d’ensenyaments mínims 

de primària i d’exigir al 

Govern que defensi el model 

lingüístic d’immersió.

 12-07-2007. Es convoca els 

mitjans de comunicació al 

registre del Departament de 

Presidència de la Generalitat 

de Catalunya, lloc en el qual 

Òmnium Cultural, Consum 

Català-Associació Catalana de 

Consumidors, l’Associació en 

Defensa de l’Etiquetatge en 

Català (ADEC) i la Plataforma 

per la Llengua formalitzen la 

presentació d’una sol·licitud 

administrativa  al Govern 

català perquè desenvolupi 

la legislació actual per fer 

obligatori l’etiquetatge en 

català.

 15-10-2007. Roda de 

premsa per presentar 

el programa d’acollida 

d’estudiants universitaris 

2007 “Festa means party” 

celebrada  a la Universitat de 

Barcelona amb la intervenció 

del portaveu de la Plataforma 

per la Llengua, de Jaume 

Matas, vice-rector de la 

Universitat de Barcelona, 

i de Blanca Palmada, 

comissionada d’Universitats 

i Recerca.

 31-10-2007. Roda de 

premsa al Col·legi de 

Periodistes de Catalunya per 

presentar els webs públics 

elaborats per la Plataforma 

per la Llengua perquè 

determinades empreses 

introdueixin la llengua 

catalana en llurs productes i 

serveis.
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 10-12-2007. Roda de 

premsa a la sala d’actes de 

la Universitat d’Alacant per 

presentar la guia Què faig 

si...? Alguns suggeriments 

que poden ésser útils 

per afrontar situacions 

quotidianes pel que fa a 

l’ús del valencià, que la 

Plataforma per la Llengua 

ha elaborat com un projecte 

que va començar amb la 

presentació d’una guia 

similar per al Principat de 

Catalunya. Aquest segon 

material està adaptat a la 

situació legal i social del País 

Valencià. 

Publicació d’articles

 Durant l’any s’han publicat 

uns 80 articles en diversos 

mitjans de comunicació. Cal 

destacar les col·laboracions 

periòdiques al diari El Punt i 

setmanals als diaris digitals 

Directe (www.directe.cat) i 

El Singular Digital

(www.elsingulardigital.cat).

Altres

 Creació de nous grups de 

suport a la normalització del 

català i de noves Plataformes 

per la Llengua territorials. 

Destaquem la creació d’una 

nova plataforma territorial, la 

Plataforma per la Llengua del 

Tarragonès. 

 Amb motiu de les eleccions 

municipals, la Plataforma per 

la Llengua Vallès Occidental 

lliura propostes a favor 

del foment de l’ús social 

del català als partits amb 

representació a l’Ajuntament 

de Sabadell. Tots els partits 

es comprometen, en diferent 

mesura, a tirar endavant les 

propostes (Plataforma per la 

Llengua Vallès Occidental).

 La Plataforma per la 

Llengua País Valencià 

presenta, durant la 

campanya electoral a les 

eleccions autonòmiques, 

tot un seguit de propostes 

de compromís sobre 

temes lingüístics als 

diferents partits polítics que 

concorrien a les eleccions 

del 27 de maig al Govern 

de la Generalitat Valenciana. 

La iniciativa busca que 

els diferents partits es 

comprometin públicament a 

treballar per normalitzar l’ús 

de la llengua al País Valencià 

a partir del 27 de maig, tant 

des del Govern com des de 

l’oposició. 

Memòria 2007

Més informació: 

www.plataforma-llengua.cat/

doc/proposta_partits_pv.pdf 
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 Col·laboració amb la 

Setmana per la Llengua 

de Perpinyà, celebrada a la 

Universitat de Perpinyà. 

 L’Espai País Valencià i la 

Plataforma per la Llengua 

realitzen un acte de protesta 

a l’entrada del Parlament 

de Catalunya en favor de 

la recepció de TV3 al País 

Valencià, i coincidint amb la 

sessió plenària. Es va plantar 

una llufa gegant i diferents 

pancartes per mostrar el 

rebuig davant l’actuació del 

Govern de l’Estat espanyol 

en la recepció dels canals 

de TVC al País Valencià, i per 

instar els polítics catalans 

que actuessin amb fermesa.

 Se celebra a Canet la V 

Mostra d’Entitats, on la 

Plataforma per la Llengua  

Maresme munta una carpa 

per fer difusió de l’entitat i 

de les nostres activitats. 

 Presència de la Plataforma 

per la Llengua del País 

Valencià a la Trobada 

organitzada per Escola 

Valenciana a Piles (la Safor). 

 La Plataforma per la 

Llengua Maresme col·labora 

amb l’Empollada a Teià i amb 

la festa major d’Arenys de 

Mar.

 La Plataforma per la 

Llengua País Valencià arriba 

a un acord amb l’Associació 

per la Promoció de la 

Llengua dels Empleats a les 

Caixes d’Estalvi (APLEC) per 

a la normalització del català 

en el sector. 

 La Plataforma per la 

Llengua Empordà participa 

a l’aplec de Pedralta, que 

cada any té lloc a Sant Feliu 

de Guíxols, amb una parada i 

activitats per als més petits.

 Durant la Diada Nacional 

de Catalunya, es fa la 

tradicional ofrena fl oral al 

monument de Rafael de 

Casanovas a Barcelona, i 

ofrenes també a Canet i a 

Arenys de Mar. Participació 

en un acte commemoratiu 

de la Diada a Sabadell.

 Col·laboració en el 

Correllengua de Sabadell, 

consistent en l’apadrinament 

de la ballada de sardanes 

i en l’acte d’homenatge 

“Sabadell a Teresa Rebull”  

(Plataforma per la Llengua 

Vallès Occidental).

Altres
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Roda de premsa a la Casa 

Elizalde de Barcelona per 

presentar l’estudi La llengua 

en l’etiquetatge dels arrossos 

catalans. (plana 8)

Edició de 3.000 exemplars d’un 

punt de llibre pel Carnaval de 

Sant Feliu de Guíxols amb el lema 

“Per Carnaval, tot s’hi val menys 

amagar la llengua”. (plana 33)

Durant tot el mes, la Plataforma 

per la Llengua Maresme realitza 

diverses presentacions de la guia 

Què faig si...? a Arenys de Mar, 

Vilassar de Dalt, Canet, Pineda de 

Mar i Molins de Rei. (plana 32)

Gràcies en part a la pressió de la 

Plataforma per la Llengua, Nokia 

treu diversos nous models de 

mòbil amb el menú en català. 

(plana 10)

Acord de col·laboració amb 

Webmàsters Independents en 

Català, de la Cultura i d’Àmbits 

Cívics (WICCAC). (plana 40)

Durant tot l’any, creació 

i dinamització de la xarxa 

associativa de la immigració, que 

integren una vintena d’entitats i 

organitzacions, i que té l’objectiu 

d’incentivar les relacions 

interculturals i treballar iniciatives 

conjuntament. (plana 20)

Durant tot l’any, col·laboració 

amb la productora de televisió 

TSF (Televisió Sense Fronteres), 

en l’elaboració del programa 

Comunica’t. (plana 40)

FebrerGener

Celebració de l’acte “Toca 

empènyer altre cop”, a favor de 

l’escola catalana. (plana 17)

Presentació de la Guia pràctica 

d’acollida lingüística. (plana 22)

Acte de protesta de l’Espai País 

Valencià i de la Plataforma per la 

Llengua al Parlament de Catalunya 

en favor de la recepció de TV3 al 

País Valencià. (plana 43)

La Plataforma per la Llengua 

col·labora amb la Setmana per la 

Llengua de Perpinyà. (plana 43)

Participació de l’exposició “La 

llengua en l’etiquetatge de les 

grans marques” en la proposta 

didàctica “El català a les escoles”, 

a la Fira de Montjuïc. (plana 10)

Damm etiqueta en català per 

primer cop la llauna d’Estrella i 

incorpora el català en productes 

com la Free Damm. (plana 8)

Denúncia ofi cial a l’empresa 

Decathlon per l’incompliment 

de la llei pel que fa als catàlegs. 

L’empresa es compromet a 

introduir diverses millores 

lingüístiques. (plana 11)

Desplegament de la llufa gegant 

de la Plataforma per la Llengua 

a Vilassar de Mar en contra de 

l’intent d’aplicar l’anomenada 

tercera hora de castellà, durant 

la visita del conseller d’Educació, 

Ernest Maragall. (plana 17)

Març
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Roda de premsa de presentació 

de l’acte “El català, llengua 

comuna”. (plana 21)

El 23 d’abril, celebració a la plaça 

Catalunya de Barcelona de l’acte 

“El català, llengua comuna”, 

organitzat per la Plataforma per la 

Llengua conjuntament amb una 

vintena d’entitats vinculades a la 

immigració. (plana 21)

En Miquel Calçada, en Joel Joan, 

la  Coordinadora d’Associacions 

per la Llengua catalana, Òmnium 

Cultural i la Plataforma per la 

Llengua emeten un comunicat 

de premsa conjunt denunciant 

les manipulacions del programa 

“Ciudadanos de segunda”, que 

va emetre Telemadrid  sobre la 

llengua catalana.

La Plataforma per la Llengua 

Maresme col·labora en la V Mostra 

d’Entitats de Canet. (plana 43)

Es reedita la guia Què faig si...?, 

després d’haver-se esgotat la 

primera edició. (plana 32)

L’exposició “La llengua en 

l’etiquetatge de les grans 

marques” és present a la 

Setmana per la Llengua de la 

Universitat d’Alacant. (plana 10)

Abril

Presentació a Olot de la segona 

part de l’acte “Toca empènyer 

altre cop”, a favor de l’escola 

catalana. (plana 17)

Nota de premsa sobre la carta 

que la Plataforma per la Llengua 

envia a l’Associació d’Indústries 

de l’Alimentació i de Begudes 

de Catalunya (AIABECA) perquè 

tingui en compte l’Estatut del 

consumidor de Catalunya.

(plana 10)

La Plataforma per la Llengua 

País Valencià i la Plataforma per 

la Llengua Vallès Occidental fan 

arribar diverses propostes als 

partits polítics que concorrien 

a les eleccions autonòmiques 

i municipals, respectivament. 

(plana 42)

Maig Juny

Presentació de la litografi a que 

Antoni Tàpies ha fet per a la 

Plataforma per la Llengua a 

l’Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, a València. 

(plana 13)

Participació de la Plataforma per 

la Llengua en la roda de premsa 

de la coordinadora Pel Català a 

l’Escola per rebutjar el decret 

d’ensenyaments mínims de 

primària. (plana 17)

Es publica un nou número de la 

revista La Corbella, l’onzè. 

(plana 39)

La Plataforma per la Llengua fa 

públic l’estudi Usos lingüístics 

dels ens empresarials i de 

l’administració en la publicitat 

a la premsa generalista diària a  

Catalunya. (plana 7)

La Plataforma per la Llengua 

reclama que els nous ajuntaments 

impulsin polítiques d’acollida 

lingüística per a les persones 

immigrades. (plana 23)

Nova prospecció sobre l’ús 

del català en vins i caves. Com 

a resultat de les diferents 

campanyes, 29 dels 30 primers 

vins ja són en català. (plana 10)
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Juliol

Òmnium Cultural, l’entitat Consum 

Català, l’ADEC i la Plataforma per 

la Llengua presenten un recurs 

d’inactivitat administrativa a la 

Generalitat perquè desenvolupi 

la legislació actual i faci obligatori 

l’etiquetatge en català. (plana 9)

La Plataforma per la Llengua fa 

públic l’Informe sobre la situació 

del català a les cerveses 2007. 

(plana 8)

S’edita la guia Què faig si...? 

Alguns suggeriments que poden 

ésser útils per afrontar situacions 

quotidianes pel que fa a l’ús del 

valencià, adaptada a la situació 

legal i social del País Valencià. 

(plana 32)

La Plataforma per la Llengua 

comença a elaborar un estudi per 

tal d’analitzar la situació del català 

als operadors de telefonia. 

(plana 10)

Comunicat de premsa de la 

Plataforma per la Llengua que 

denuncia la distribució insufi cient 

de les còpies de la pel·lícula Harry 

Potter i l’Orde del Fènix, i el fet 

que el número de pel·lícules 

projectades en català el 2007 

als cinemes del Principat de 

Catalunya no arriba al 3% del total. 

(plana 13)

Comunicat de premsa de 

denúncia davant la discriminació 

lingüística de l’empresa FECSA-

ENDESA cap a alguns dels 

usuaris afectats per l’apagada 

de Barcelona, que van notifi car 

a la Plataforma per la Llengua 

que, en el moment de fer les 

reclamacions pertinents a 

l’empresa elèctrica, es van trobar 

amb situacions de desatenció i 

discriminació pel fet de dirigir-s’hi 

en català. Important ressò als 

mitjans de comunicació. (plana 9)

La coral infantil Niños por la Paz, 

que inclou nens i nenes d’origen 

immigrat, actua a Canet de Mar, 

en el marc de la Nit de la Sardana, 

en l’organització de la qual hi 

col·labora la Plataforma per la 

Llengua. (plana 24)

Agost

Se signa un conveni de 

col·laboració amb el portal de 

notícies Racó Català. (plana 40)

Per l’Onze de setembre, se 

celebra la conferència “Llengua 

i immigració” en el marc de la 

VI Mostra d’Entitats que es va 

organitzar al passeig de Lluís 

Companys de Barcelona. 

(plana 24)

També durant la Diada Nacional 

de Catalunya, es fa la tradicional 

ofrena fl oral al monument 

de Rafael de Casanovas, a 

Barcelona, i també es fan 

ofrenes a Canet i a Arenys de 

Mar, i es participa en un acte 

commemoratiu de la Diada a 

Sabadell. (plana 43)

Signatura d’un conveni de 

col·laboració amb la promotora 

musical independent Tercera Via. 

(plana 40)

La Plataforma per la Llengua 

denuncia que el web d’IKEA 

encara no està normalitzat en 

català i que el catàleg imprès s’ha 

repartit a les llars en castellà i 

només amb un CD en català per 

instal·lar-se’l. (plana 11)

Setembre
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Roda de premsa per presentar el 
programa d’acollida d’estudiants 
universitaris “Festa means party”. 
Entre el dia 15 i el 27, se celebra 
la setmana cultural inclosa en el 
programa i el dia 25, la festa que 
clou els actes. (planes 15-16)

Presentació dels webs públics 
elaborats per la Plataforma per 
la Llengua perquè determinades 
empreses introdueixin el català en 
llurs productes i serveis. (plana 10)

La Plataforma per la Llengua 
elabora un document per difondre 
les seves propostes pel que fa a la 
futura llei d’acollida. (plana 23)

Signatura d’un conveni de 
col·laboració amb l’Associació 
Catalana de Municipis i 
Comarques. (plana 40)

Creació de la nova Plataforma per 
la Llengua Tarragonès. (plana 42)

Incorporació de tres noves 
associacions a la xarxa d’entitats 
vinculades a la immigració 
que dinamitza la Plataforma 
per la Llengua: la Federació 
d’Entitats Bolivianes a Catalunya, 
l’Asociación de Profesionales 
Bolivianos en Barcelona i 
la Federación de Entidades 
Ecuatorianas en Catalunya. 
(plana 20)

La Plataforma per la Llengua Vallès 
Occidental col·labora en el Cicle 
de Cinema Català. (plana 13)

Octubre

La Plataforma per la Llengua 
elabora i fa públic el “Catavolta, el 
joc del català”, un joc distribuït per 
Internet que té com a objectiu la 
sensibilització lingüística. 
(plana 31)

La Plataforma per la Llengua inicia 
la seva participació en el programa 
Voluntariat per la llengua, impulsat 
per la Secretaria de Política 
Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya i el Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 
(plana 23)

Comença la campanya “Si us plau, 
parla’m en català”, conjuntament 
amb el Centre de Normalització 
Lingüística d’Osona i amb la 
col·laboració del Consorci per a la 
Normalització lingüística. 
plana 25)

La Plataforma per la Llengua 
presenta la Guia pràctica d’acollida 
lingüística a la Tercera Jornada 
d’Acolliment Lingüístic, que va 
tenir lloc a Girona. (plana 25)

Signatura d’un conveni de 
col·laboració amb la llibreria Ona 
de Barcelona. (plana 40)

Garmin anuncia que treurà els 
seus GPS en català. (plana 10)

L’exposició “La Llengua en 
l’etiquetatge de les grans 
marques” s’exposa a Sant Feliu 
de Llobregat. (plana 10)

Novembre

La Federació d’Ateneus de 
Catalunya premia La Corbella, 
la revista de la Plataforma per la 
Llengua. En concret, la revista 
guanya el Premi als mitjans de 
comunicació d’associacions 
culturals. (plana 39)

Roda de premsa a la sala d’actes 
de la Universitat d’Alacant per 
presentar la guia “Què faig si...?“. 
(plana 32)

Es publica un nou número de la 
revista La Corbella, el dotzè. 
(plana 39)

El 22 de desembre se celebra 
l’acte central de la campanya de 
joguines “En català, jugues?”, la 
Festa per la Joguina en Català. La 
campanya s’acompanya amb el 
repartiment de 20.000 cartes als 
Reis. (planes 26-27)

La Plataforma per la Llengua 
Empordà porta la Festa per la 
Joguina en Català a Sant Feliu de 
Guíxols. (planes 26-27)

La Plataforma per la Llengua 
Maresme munta una parada sobre 
el català i les joguines a Mataró. 
(planes 26-27)

La Plataforma per la Llengua 
presenta una sessió de formació 
sobre acolliment lingüístic en el 
marc del XI Curs de Formació del 
Voluntariat Lingüístic organitzat 
pel Servei de Llengües de la UAB. 
(plana 25) 

Desembre
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