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La Plataforma per la Llengua és una organització no governamental que treballa 
per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Treballem als 
diversos 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, el Barcelonès, el Maresme, l’Empordà, el 
Tarragonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. En total englobem unes 4.000 
persones i més de 20 entitats que treballem per promoure la llengua catalana.  

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

Etiquetatge totalment o parcial 
en català de la major part de 
les marques de vins i caves: 
Codorníu, Freixenet, Torres, 
Parxet, Joan Sardà, Montferrant, 
Castillo de Perelada, J. García 
Carrión, Bodegues Roqueta, 
Jaume Serra i Juvé i Camps 
i, recentment, en els vins i 
caves de marca blanca dels 
Supermercats Suma. L’increment 
de l’etiquetatge en català dels 30 
vins i caves més venuts ha estat 
espectacular gràcies a les accions 
de la Plataforma per la Llengua: 
ha passat del 3% el 2001 fi ns a 
superar actualment el 90%. 

Introducció del català a les 
empreses de telefonia fi xa 
i telefonia mòbil (retolació, 
publicitat i contingut dels 
productes): Telefónica-Movistar, 
Vodafone, Amena i Nokia.

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 amb gas 
Vichy Catalán), Damm (llauna de 
cervesa i ampolla de vidre Xibeca, 
l’Estrella 33 cl., l’Estrella Damm 
per a celíacs i gairebé tots els 
seus productes), Alcampo (vins 
i caves de DO), El Corte Inglés 

(vins, caves i arrossos de marca 
blanca), Sorli Discau, Cafès Soley 
(Sara Lee) i Aigua de Malavella.

Normalització total o parcial de 
diverses empreses o ONG en 
la retolació, publicitat, catàlegs, 
plafons de preus i/o pàgines 
web: Don Piso, Habitat, Becovén, 
Glòries Diagonal, Tavernes 
Lizarrán, Punto Blanco, Ikea, 
Intermón, Mercadona, Easyjet, 
Rénault, RACC, Nestlé, San 
Miguel, Gelats Frigo, El Corte 
Inglés, Danone, Actimel o el 
RACC.

Importants millores també en 
la catalanització d’empreses 
que operen al País Valencià: 
ONO, El Corte Inglés, Hipercor, 
Mercadona, Caprabo i Caixa 
Penedès.

Conscienciació de la necessitat 
d’una legislació favorable a 
l’etiquetatge en català gràcies 
a l’exposició “La llengua en 
l’etiquetatge de les grans 
marques”, que ha recorregut més 
de 50 municipis.

Elaboració i presentació pública 
d’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 i el compromís 
d’empreses com FECSA-
ENDESA, IKEA o Decathlon 
d’endegar plans de normalització 
lingüística.

Edició de tots els catàlegs d’El 
Corte Inglés, Hipercor, 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 enrere 
en llurs negatives de doblar les 
grans estrenes infantils al català. 
Hem contribuït al doblatge al 
català de les estrenes de sagues 
comercials com Harry Potter, El 
senyor dels anells i La guerra de 
les galàxies, entre d’altres fi lms.
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La Plataforma per la Llengua és 
guardonada amb el Premi Nacional 
de Cultura 2008, en la categoria 
de Projecció Social de la Llengua 
Catalana. 

L’organització també ha estat 
premiada en l’apartat de votació 
popular en els XVI Premis Voluntariat 
2008.

Per primer cop IKEA edita i envia a 
les llars catalanes el seu catàleg en 
català.

Des de principis d’any, apareixen 
nombrosos nous models i serveis de 
telèfons mòbils en català pertanyents 
a les empreses Nokia, Motorola i Sony 
Ericsson. Com a conseqüència de 
les actuacions realitzades, Movistar i 
Yoigo treuen el catàleg en català.

Damm afegeix el català als ingredients 
de l’AK Damm. Apareixen les primeres 
cerveses de San Miguel en català 
(ampolla de 33 cl. i llauna de San 
Miguel Especial).

Catalanització de les webs de 
Nutrexpa, Danone, Decathlon, Nestlé, 
FNAC, Bimbo i Active24.

Introducció del català en els fullets i 
catàlegs d’empreses com AKI, Sport 
Forum o joguines King Jouet.

Introducció del català en els preus de 
productes, l’etiquetatge o la publicitat 

d’empreses com Arrossos Montsià, 
Supermercats Dia, Font Vella o 
Bauhaus.

Microsoft llança el Windows Vista 
en català i introdueix el català en el 
Windows Live, Messenger i Hotmail.

Noves adhesions a la campanya “A 
taula, en català”: Agència Catalana 
de Joventut, Ateneu Barcelonès i 
Òmnium Cultural.

Dinamització de la xarxa associativa de 
la immigració, a la qual s’adhereixen 
noves entitats, com ACESOP o Casa 
Eslava. Ja hi ha 24 entitats.

Suport en el procés de normalització 
lingüística d’entitats vinculades a la 
immigració: traducció dels llocs web 
del Centre Bolivià Catala, Cornellà 
Sense Fronteres, Tamettut i Fasamcat.

Introducció de continguts en català 
en mitjans de comunicació de la 
immigració, com Wanàfrica o Sí se 
puede.

El programa Voluntariat per la llengua 
aconsegueix 25 parelles el 2008

Unes 200 entitats s’adhereixen a la 
campanya “Si us plau, parla’m en 
català”.

Les activitats del programa Català 
means feeling apleguen més de 800 
estudiants universitaris.

Passem comptes

Sensibilització social 
per la necessitat de 
quotes de doblatge i 
subtitulat en català al 
cinema.

Fornir la societat de 
material d’acollida 
lingüística, adreçat 
tant a la societat 
d’acollida com als 
nouvinguts, amb la 
publicació de llibres 
i guies didàctiques, 
com la Guia pràctica 
d’acollida lingüística o 
la publicació Salam al 
català.

Hem vetllat per 
aixecar el sostre 
de competències 
lingüístiques en el 
redactat de l’Estatut 
de Catalunya del 2006 i 
hem fet propostes per 
modifi car la legislació i 
equiparar legalment el 
català amb el castellà. 

Impulsar el naixement 
de l’entitat Consum 
Català, que defensa els 
drets lingüístics dels 
consumidors.

Èxits de l’últim any

05
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1. Empresa i consum
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Empresa i consum és una àrea de treball dirigida a la normalització 
lingüística en el món socioeconòmic i, de manera especial, en 
relació amb la imatge externa i els serveis que ofereixen les 
empreses als usuaris i consumidors. Així, per exemple, actua 
incidint en l’etiquetatge de productes, la publicitat, les pàgines 
web, les noves tecnologies, la retolació, els catàlegs i fullets, i 
en l’atenció i els serveis al client en general. Les campanyes van 
dirigides a tres àmbits principals d’actuació:

 La sensibilització dels consumidors per a un consum responsable, 
a més d’una tasca informativa sobre el tractament que fan les 
diverses empreses de la comunitat lingüística catalana en relació 
amb els casos de política lingüística empresarial comparada.

 La sensibilització i l’actuació damunt les empreses per tal 
que millorin, completin i/o iniciïn polítiques de responsabilitat 
social vers el consumidor, d’aplicació de la llei i de coherència 
empresarial pel que fa a la comunitat lingüística catalana.

 L’actuació damunt les administracions públiques per tal que 
apliquin, desenvolupin o donin compliment de la llei en matèria 
lingüística pel que fa al sector sociolingüístic i portin a terme 
iniciatives afavoridores de la presència del català en aquest sector.

 Estudi sobre els productes amb segell ecològic

La Plataforma per la Llengua presenta 
públicament al mes d’abril l’estudi L’acompliment 
de la Llei en l’ús del català en l’etiquetatge dels 
productes amb segell ecològic del Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica elaborat entre 

2007 i 2008. L’estudi refl ecteix que gairebé la 
meitat d’empreses del sector etiqueta en la 
nostra llengua i que un 52% encara incompleix la 
llei en aquest aspecte.

Podeu trobar l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/doc/productes_ecologics.pdf

Memoria Llengua_08.indd   7Memoria Llengua_08.indd   7 17/3/09   13:13:3317/3/09   13:13:33



08

 Desplegable
de consum responsable

Memòria 2008

S’elabora un desplegable enfocat als 
consumidors per informar-los de la importància 
de consumir de manera responsable, tot 
incorporant com a criteri de compra la presència 
del català, i aportant algunes idees d’actuació 
per a alguns sectors concrets, com ara mòbils o 
noves tecnologies. 

 El catàleg d’Ikea,
per fi  en català

Com a resultat de la pressió de la Plataforma 
per la Llengua i de les diverses gestions dutes 
a terme des de fa anys, la multinacional IKEA 
edita per primer cop el catàleg per al 2009 en 
català i el distribueix a les llars catalanes com a 
única versió. El catàleg d’IKEA, que es distribueix 
gratuïtament a un milió de llars catalanes, és una 
de les publicacions amb més tiratge del país.

 16.400 queixes contra
el menyspreu d’Air Berlin 
El mes de juny, i davant les declaracions del 
director general de la companyia aèria Air Berlin 
en què menyspreava el català, la Plataforma 
per la Llengua va crear una eina a Internet per 
tal que els usuraris descontents es poguessin 
queixar a la companyia.  En tan sols 48 hores 
Air Berlin va rebre 8.000 queixes, i es tancà la 
campanya al setembre amb un total de 16.400. 
Alhora, la Plataforma per la Llengua va enviar 
cartes al president de la Generalitat de Catalunya, 
José Montilla, a Francesc Antich, president del 
Govern Balear, i a Rafael Ribó, Síndic de Greuges 
de Catalunya, en què es demanava que les 
respectives institucions prenguessin mesures per 
evitar que es repetissin els fets. També s’envià una 
carta a Air Berlin demanant una rectifi cació urgent 
i que, a més, s’inclogués el català als serveis de la 
companyia.

Vegeu-lo a:
www.plataforma-llengua.cat/doc/consum_
responsable.pdf 
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Empresa i consum

 Campanya a favor de la legislació lingüística

 Campanya a Telecinco

L’entitat comença al juliol una campanya perquè 
els usuaris descontents amb Telecinco expressin 
el seu malestar a la direcció de l’empresa i 
li demanin que incorpori el català en la seva 
programació. Telecinco va signar públicament 
el Manifi esto por la lengua común, text contrari 
a la llengua catalana i a la cohesió social. La 
campanya es tanca amb més de 15.000 queixes.

 L’exposició sobre
etiquetatge, en marxa

L’exposició itinerant “La llengua en l’etiquetatge 
de les grans marques” continua el seu 
recorregut pels diversos territoris de parla 
catalana. Durant aquest any s’ha exposat a 
Tarragona, a la Universitat d’Alacant, al Vendrell, a 
Calafell i al barri del Poblenou de Barcelona. 

Vegeu-la a:
www.plataforma-llengua.cat/exposicio 

Al juny, i en el marc de la campanya per tal 
d’aconseguir la legislació lingüística, es presenta 
l’informe En l’etiquetatge, la Llei ens discrimina. 
Castellà 149 – català 1. Obligació per golejada. 
En aquest informe es compara la legislació 
sobre etiquetatge en català i en castellà a l’estat 
espanyol. 
Al juliol, es presenten al·legacions a la Proposta 
de Codi del Consum que està elaborant l’Agència 
Catalana del Consum.
El mateix mes, es demana a l’administració per 
la via administrativa que doni compliment al dret 

reconegut per llei de rebre les instruccions i 
l’etiquetatge en català. 
D’altra banda, arran de les eleccions al Congrés 
i Senat espanyols, l’organització elabora un 
decàleg que s’envia als partits polítics i en què 
se’ls demana la normalització de l’actuació de 
l’Estat en matèria d’ús i legislació pel que fa al 
català. 

Vegeu l’informe a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis
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Vegeu l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/doc/estudi_catalegs.pdf

 Estudi sobre la llengua dels catàlegs

Memòria 2008

El 12 de desembre de 2008 s’ha commemorat 
el 15è aniversari de la primera acció de la 
Plataforma per la Llengua: un rècord Guiness 
que va reunir més de 18.000 llaunes buides de 
Coca-Cola a la plaça de Catalunya de Barcelona 
amb les quals es va construir un rètol gegant 
amb la frase “Etiquetem en català”. Aquest 
rècord Guiness va signifi car el tret de sortida de 
l’activitat de la Plataforma per la Llengua. 

Cap al març, es presenten les conclusions de 
l’estudi El català en els catàlegs dels grans 
establiments comercials i supermercats, a 
Catalunya, que  analitza la presència del català en 
els catàlegs de les grans superfícies comercials 
i de les principals cadenes de supermercats i 
hipermercats. Segons el treball, l’ús del català en 
els catàlegs de les grans superfícies comercials 

i supermercats a Catalunya és majoritari, amb 
una presència de la llengua en el 77% de les 
pàgines del total de catàlegs observats. Aquest 
percentatge arriba fi ns al 89% en els catàlegs de 
supermercats i hipermercats. 

 15 anys de la primera acció
   de la Plataforma per la llengua

Memòria 2008
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El web de Decathlon, 
en català. Fruit de 
diverses campanyes i de 
converses amb l’empresa, 
s’aconsegueix que l’empresa 
Decathlon tregui una versió 
en català del seu web.

La campanya “A Taula, en 
català”, a favor del consum 
de productes etiquetats en 
català, aconsegueix noves 
adhesions, com l’Agència 
Catalana de Joventut (que 
inclou tots els albergs 
del Principat), l’Ateneu 
Barcelonès i Òmnium 
Cultural.

La Plataforma per la Llengua 
col·labora activament en 
l’exposició d’etiquetes 
organitzada per l’ADEC 
(Associació en Defensa de 
l’Etiquetatge en Català) i 
que al desembre s’inaugura 
al Museu del Barça. També 
assessora sobre els textos, en 
tradueix a l’anglès, i fi nança 
part de l’edició dels plafons. 

Arran de diverses campanyes 
de l’àrea d’Empresa i consum 
de la Plataforma per la 
Llengua, s’ha aconseguit 
que nombroses empreses 
de diversos sectors 
catalanitzessin alguns dels 
seus productes i serveis. 
Per exemple, Nutrexpa, 
Danone, Decathlon, Nestlé, 

FNAC i Bimbo han introduït 
el català en els seus webs; 
Movistar, Yoigo, AKI, joguines 
King Jouet, en els fullets 
i catàlegs de productes; 
Arrossos Montsià, en 
l’etiquetatge dels seus 
productes; Supermercats 
Dia, en els preus dels 
productes; i Bauhaus, en la 
publicitat i ofertes de serveis. 
També Microsoft comença a 
introduir la llengua catalana 
en els serveis del Windows 
Live: de moment la plana 
web de Windows Live ja es 
pot trobar en català. D’altra 
banda, tots els locutoris i 
basars xinesos del Prat de 
Llobregat han normalitzat al 
llarg del 2008 els rètols i els 
cartells comercials.

Empresa i consum

 Altres

 El català als telèfons mòbils

Durant aquest any, s’ha elaborat un nou estudi 
per tal de determinar la situació de la llengua 
catalana en el sector de la telefonia mòbil. 
L’estudi presenta els resultats d’una enquesta 
realitzada a més de mig miler d’usuaris, i és 
la segona part d’una tanda de tres estudis 

que han de determinar l’evolució del català en 
les diverses companyies operadores i en els 
fabricants de terminals. 

Vegeu l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/doc/estudi_telefonia_
primavera2008.pdf

Memoria Llengua_08.indd   11Memoria Llengua_08.indd   11 17/3/09   13:13:3517/3/09   13:13:35



12

2. Cultura i audiovisual
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Aquesta àrea de treball té l’objectiu de fomentar i incrementar la 
presència de la llengua catalana en els diversos camps de la cultura 
i la seva divulgació. En aquest sentit, per exemple, la Plataforma 
per la Llengua treballa per augmentar l’ús del català en les noves 
tecnologies, en les indústries audiovisuals, en la difusió de la música 
interpretada en català, en els festivals de música contemporània i en 
tot allò referent a la vinculació entre llengua i art.

La campanya per fomentar la presència de la llengua en el cinema 
és una de les més actives dins d’aquest camp, i en aquest sentit 
s’han realitzat nombroses accions per tal d’aconseguir una igualtat 
real entre català i castellà en les sales d’exhibició cinematogràfi ca.

Realització d’actuacions a favor del cinema en 
català i de la indústria audiovisual catalana: 
difusió de mocions a favor de la llengua 
catalana al cinema als ajuntaments del país, 
redacció i emissió de comunicats de premsa 
per crear estats d’opinió favorables al cinema 
en català, etc. Durant el 2008 s’han canalitzat 
també 1.200 peticions d’espectadors perquè 
expressin a les sales de cinema el seu interès 
per veure cinema en català.

Continua la difusió del vídeo de sensibilització 
El cinema en català: una missió impossible?, 
que enguany s’ha posat a disposició de les 
entitats organitzadores de cicles de cinema de 
Tarragona i Reus per tal que el projectin abans 
de les pel·lícules que programin.

La Plataforma per la Llengua Tarragonès 
elabora i presenta un informe sobre l’estat del 
cinema a la ciutat de Tarragona. 

La Plataforma per la Llengua Vallès Occidental 
torna a col·laborar amb el Cicle de Cinema 
Català, que organitza el Centre per a la 
Normalització Lingüística de Sabadell i és únic 
en el seu gènere. 

La Plataforma per la Llengua Tarragonès envia 
30 cartes a diverses discoteques proposant-les 
incloure cançons en català en el repertori dels 
seus locals.

La Plataforma per la Llengua País Valencià 
participa en les I Jornades del 9 d’Octubre, 
que van tenir lloc els dies 6 i 7 d’octubre a la 
Universitat d’Alacant. 

Durant aquest any també s’ha aconseguit que 
al llarg del 2008 els principals circs (com el Circ 
de Soleil, el Circ Tonelly o el Circ Kit) que han 
visitat Catalunya introdueixin el català en la seva 
publicitat.

Difusió de les litografi es i cartells de l’obra que 
l’artista Antoni Tàpies ha realitzat a benefi ci de 
la Plataforma per la Llengua. 

Vegeu el vídeo a:
www.plataforma-llengua.cat/cinema/elsGomis.html  
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3. Educació i universitats
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Garantir que el català sigui la llengua vehicular en l’educació 
primària i secundària i en l’ensenyament universitari és un dels 
objectius bàsics de la Plataforma per la Llengua. Històricament, 
la Plataforma per la Llengua ha endegat campanyes amb un 
important ressò mediàtic per lluitar en aquesta direcció.

En els últims anys, però, bona part dels esforços s’han encaminat 
cap a l’ensenyament universitari. L’objectiu principal consisteix a 
fer compatible l’intercanvi d’alumnes i professors amb el dret dels 
estudiants a rebre les classes en català, i alhora, amb l’existència 
d’una universitat plenament catalana. Per tal d’acomplir aquests 
objectius, el març del 2001 es va crear la Comissió universitats, 
que va començar a treballar posant sobre la taula la qüestió de la 
mobilitat d’estudiants universitaris estrangers als Països Catalans, 
que va desembocar en l’organització de la Festa means party i, 
posteriorment, del Català means feeling, les dues visualitzacions 
més clares 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.

 Català means feeling, un projecte perquè els 
estudiants universitaris de mobilitat coneguin 
la realitat cultural i lingüística del país.

Enguany, en el marc de l’àrea d’Educació i 
universitats, s’ha organitzat el Català means 
feeling, un programa d’activitats lúdiques i 
culturals adreçades als estudiants universitaris 
d’intercanvi promogut per la Plataforma per 

la Llengua, el Comissionat per a Universitats 
i Recerca de la Generalitat i les universitats 
següents: Universitat Ramon Llull, que enguany 
va acollir les activitats lúdiques de la visita a 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 
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Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu 
Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya, 
Universitat de Vic, Universitat de Girona, 
Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. 
Aquesta campanya dóna continuïtat i amplia el 
que en els últims 5 anys ha estat la Festa means 
party. 

El Català means feeling ha estat compost per 
un mes cultural que s’ha celebrat entre el 4 
d’octubre i el 8 de novembre. Hi ha hagut actes 
com les visites a la ciutat de Lleida, Vic, Girona, 
Barcelona i Tarragona i a museus com el Museu 
d’Història de Catalunya, el CosmoCaixa, la 
Casa Amatller o el CaixaFòrum. A més, el dia 
11 d’octubre també va tenir lloc a Barcelona, 
a Arquitectura i Enginyeria La Salle de la 
Universitat Ramon Llull, un dinar i una sèrie 
de tallers i concerts per mostrar d’una manera 
més lúdica quins són els costums, la cultura i la 
llengua del nostre país. 

L’objectiu és que els estudiants d’altres països 
que estudien a les nostres universitats coneguin 
la realitat social, cultural i lingüística del país 
que els acollirà durant uns mesos, donant-los 
l’oportunitat de començar a conèixer la cultura 
catalana i oferint-los informació útil per integrar-
se a la nostra societat. Alhora, també es vol 
treballar per una universitat catalana que faci 
compatible l’arribada d’estudiants nouvinguts 
amb un ús majoritari de la llengua pròpia del país. 

Memòria 2008

Podeu veure tota la informació del Català means feeling al següent web:
www.plataforma-llengua.cat/catalameansfeeling 
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Educació i universitats

 Altres

Elaboració d’una guia didàctica en l’àmbit 
universitari que es distribuirà entre professors 
i alumnes. El projecte busca disposar 
de materials comuns que permetin a les 
universitats promoure la llengua, i és elaborat 
i editat amb la participació dels serveis 
lingüístics de totes les universitats catalanes. 

La Plataforma per la Llengua País Valencià es 
va afegir el passat mes d’octubre al manifest 
per a la normalització lingüística del català 
presentat pels sindicats de treballadores 
i treballadors de l’ensenyament més 
representatius en els àmbits territorials de 
Catalunya (USTEC-STEs(IAC)), de les Illes 
Balears (STEI-I) i del País Valencià (STEPV-
IV). Aquest manifest es pronuncia a favor de 
continuar la tasca de normalització lingüística 
amb l’objectiu de modifi car una situació 
d’injusta discriminació de la llengua catalana.
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4. Acollida lingüística
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Avui en dia la llengua catalana té una oportunitat històrica: 
l’arribada de nova població és una ocasió per multiplicar el número 
de nous catalanoparlants. És en aquest sentit que constatem com 
la llengua catalana continua desenvolupant el paper de llengua de 
cohesió que l’ha caracteritzada històricament.

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 
del català com a eina d’acollida i de no discriminació.

Durant els últims anys hem consolidat i ampliat la xarxa d’entitats 
d’immigrats que treballen amb la llengua catalana com a eina 
per evitar discriminacions. Amb aquesta xarxa s’han dut a 
terme diferents activitats. L’àrea d’Acollida lingüística ha actuat 
principalment en cinc camps  concrets: nova ciutadania, societat 
d’acollida, educació, administració pública i treball.

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 entitats 
com: Associació d’Amics del Poble Marroquí 
(ITRAN), Associació de Treballadors Immigrants 
i Marroquins de Catalunya (ATIMCA), Associació 
Catalana de Residents Senegalesos, Associació 
de Tallers Afrocatalans (ATAC), Associació de 
Treballadors Pakistanesos, Asociación de Mujeres 

 Xarxa associativa de la immigració
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Memòria 2008

Ecuato-guineanas E’Waiso Ipola, Llactarú 
(Asociación de Immigrantes Ecuatorianos en 
Catalunya para la Solidaridad y la Cooperación), 
Centro Boliviano Catalán, Centre Cultural 
Islàmic Camí de la Pau, Comunitat Palestina de 
Catalunya, Cornellà Sense Fronteres, Federació 
d’Associacions Americanes de Catalunya 
(FASAMCAT), El Mirador dels Immigrants, Veu 
Pròpia, Espazo Galego dos Països Catalans, 
Els Altres Andalusos, Associació d’Estudiants i 
Investigadors Xinesos de Catalunya, Federació 
d’Entitats Bolivianes de Catalunya (Fedebol), 

Asociación de Profesionales Bolivianos en 
Barcelona (APBB), Rede.cat, Associació de Dones 
Amazigues de Catalunya i Plataforma per la 
Llengua.

En el marc de la xarxa, s’han realitzat diverses 
tasques d’acompanyament lingüístic a aquestes 
entitats, des d’un assessorament lingüístic fi ns a 
la traducció de materials, passant per la traducció 
de material i de llocs web. Des de la Plataforma 
per la Llengua també s’han difós les seves 
activitats a través dels mitjans de l’organització.

La Plataforma per la Llengua ha traduït al català els webs de les següents entitats:
www.centreboliviacatala.cat, www.cornellasensefronteres.cat, www.tamettut.cat, www.fasamcat.org

 Guia Salam al Català

El 17 d’octubre la Plataforma per la Llengua i el 
Consell Islàmic i Cultural de Catalunya presenten 
conjuntament la guia Salam al Català, un llibret 
de 40 planes que té com a objectiu apropar 
d’una manera amena i entenedora la llengua 
i la cultura catalana a la comunitat islàmica 
i araboparlant de Catalunya. La publicació 
s’elabora en el marc d’un projecte de treball amb 
grups vinculats a la confessió religiosa islàmica. 
El projecte reconeix el paper que tenen aquests 
grups religiosos en el procés d’acollida de la 
població immigrada a Catalunya. 
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Acollida lingüística

Per quart any consecutiu, la Plataforma per 
la Llengua, conjuntament amb una vintena 
d’entitats i associacions representants de la 
immigració a Catalunya, va organitzar, durant 
la diada de Sant Jordi, tot un seguit d’actes 
destinats a destacar el paper del català com a 
element d’inclusió de les persones nouvingudes 
i com a eina que contribueix a la cohesió social. 
Els actes, que es van dur a terme el 23 d’abril 
al Moll de Drassanes de Barcelona, van incloure 
espectacles com els de Miquel Gil i l’Orquestra 
Àrab de Barcelona, Bhangra hey! o La rumba 
amaziga ja és aquí! L’acte pretenia 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, llengua comuna” va ser el lema sota 
el qual es varen aplegar els actes d’enguany. 
D’entre les entitats representants de la 
immigració que coorganitzaven els actes de la 
diada n’hi havia d’europees, llatinoamericanes, 
africanes i asiàtiques, entitats de procedència 
ben diversa que van acceptar l’oferiment de 
la Plataforma per la Llengua de participar 
activament en una festa amb tanta signifi cació 
per a la societat catalana. Aquestes entitats 
han vist que sumar-se a les celebracions del 
Sant Jordi és una bona manera de donar-se a 
conèixer i de transmetre la voluntat que té la 
comunitat que representen de participar en 

projectes comuns. Així mateix, volen reivindicar 
l’ús del català com a signe visible d’identifi cació 
amb la societat catalana i en destaquen el 
paper que juga com a instrument per evitar 
la discriminació, ja que dilueix el concepte 
d’immigrant i contribueix a la inclusió social.

 El català, llengua comuna
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Memòria 2008

 Exposicions d’acollida

Durant l’últim trimestre de l’any, des de la 
Plataforma per la Llengua s’han preparat i 
editat les exposicions “Obre’t en català!” i “El 
català? És chévere!”, a través de les quals es vol 
implicar tant als catalans com als nouvinguts 
per fomentar la llengua catalana com a eina 
de cohesió social. “El català? És chévere!” va 

dirigida a la població nouvinguda i concretament 
a la població catalana d’origen llatinoamericà, 
mentre que “Obre’t en català!” s’adreça a la 
societat d’acollida i remarca la necessitat de 
parlar en català amb les persones nouvingudes 
que no coneixen la llengua. 

 Manifest El català, llengua comuna

El manifest El català, 
llengua comuna, elaborat 
conjuntament amb les entitats 
de la xarxa de la immigració 
durant la diada de Sant Jordi, 
es va presentar ofi cialment 
el mes de juliol a l’Ateneu 
Barcelonès, juntament amb un 
vídeo enregistrat el 23 d’abril i 
que difon aquest missatge.
La presentació va tenir un 
ampli reconeixement civil i 
institucional i va comptar amb 
la presència de nombroses 
autoritats públiques i de 
representants de la societat 
civil. El pròleg del manifest, 
signat per la guanyadora del 

Premi Ramon Llull de novel·la 
2008, Najat El Hachmi, destaca 
la importància d’utilitzar la 
llengua del país amb les 
persones nouvingudes com a 
forma de reconeixement mutu 
i de no exclusió. 
D’altra banda, al desembre, 
el manifest El català, llengua 
comuna s’ha reeditat en un 
format nou i atractiu, un llibret 
de 32 pàgines del qual se 
n’han imprès 3.000 exemplars. 
Les fotos que hi apareixen són 
fruit d’un treball de participació 
entre persones de les entitats 
de la xarxa i col·laboradors de 
la Plataforma per la Llengua.
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Acollida lingüística

 Altres 

Propostes per a la nova 
llei d’acollida, impulsada 
per la Secretaria per a la 
Immigració de la Generalitat. 
Seguiment del Pacte 
Nacional per a la Immigració.

Col·laboració amb mitjans 
de comunicació de la 
immigració com la revista 
Wanàfrica, introduint-
hi continguts i fent-hi 
traduccions. 

La Plataforma per la 
Llengua és una de les 
entitats col·laboradores 
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 i 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. 

La Plataforma per la Llengua, 
conjuntament amb el Centre 
de Normalització Lingüística, 
ha endegat la campanya “Si 
us plau, parla’m en català”, 
que pretén conscienciar la 
societat catalana sobre la 
seva responsabilitat pel que 
fa a l’acolliment lingüístic. 
La campanya compta amb 
l’edició i distribució de 
90.000 postals, en les quals 
es recull el testimoni de 
persones nouvingudes que 
demanen que, si us plau, els 
parlem en català. Més de 
150 entitats i institucions s’hi 
han adherit. 

Materials editats:
 Revisió i reedició de la 
Guia pràctica d’acollida 
lingüística (15.000 
exemplars), que s’encarta 
a la revista Escola Catalana 
i es distribueix en centres 
i entitats dedicats a 
l’educació no formal 
(casals, agrupaments 

esplais, centres esportius, 
etc.) i als centres de 
normalització lingüística 
i ajuntaments. La guia 
pretén incidir en les 
actituds lingüístiques dels 
agents educatius i dotar-los 
d’eines pedagògiques per a 
l’acollida en català.

 Reedició del desplegable 
El català, llengua d’acollida, 
en set llengües, que 
explica els avantatges que 
els representa parlar català 
com a eina d’inclusió social 
i que ha estat preparat per 
21 entitats de persones 
de procedència diversa 
(10.000 exemplars).

 Reedició del tríptic Acull 
en català i ensenya’l, en 
què s’insta a la població 
a usar la llengua catalana 
com a eina per evitar la 
discriminació. (10.000 nous 
exemplars). 

Més informació a:
www.parlacatala.cat 

Vegeu-la a:
www.plataforma-llengua.cat/
doc/guia_acollida.pdf 
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5. Jocs i joguines
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Els nostres infants han de poder jugar en català i aquesta és la raó 
de ser de la campanya que ha iniciat la Plataforma per la Llengua 
sota el títol “En català, jugues?”. L’àrea de Jocs i joguines de la 
Plataforma per la Llengua busca solucionar un dèfi cit històric en la 
normalització de la llengua en el sector dels jocs i les joguines.

Conscienciar les empreses de la importància de tenir en compte 
la nostra llengua a l’hora de comercialitzar productes orientats 
als infants en el nostre país, demanar a les administracions 
una legislació especial pel que fa a la llengua de jocs, joguines, 
vídeos, videojocs i altres materials dirigits als nens i joves que 
es comercialitzen a Catalunya, convidar tota la població a tenir 
en compte la llengua a l’hora de comprar els regals per als més 
petits o promocionar i donar a conèixer l’oferta existent en català 
de joguines. Aquests són alguns dels objectius de l’àrea.

 Festa per al joc
i la joguina en català

 Guia adreçada
a les empreses

El passeig de Sant Joan de Barcelona va acollir la Festa per 
al joc i la joguina en català, que té l’objectiu de demanar 
que les joguines incorporin la nostra llengua en tots els 
suports lingüístics, tant impresos com electrònics. Els actes 
van incloure una ludoteca, un castell infl able, tallers per als 
més petits, una exposició sobre etiquetatge i l’actuació dels 
grups La Tabola, Can Cantem i SP3, del Club Super3. També 
es van repartir 17.000 cartes als Reis Mags per demanar-los-
hi poder jugar en català.
La Plataforma per la Llengua Tarragonès, juntament amb 
l’Ajuntament de Tarragona, va organitzar també l’estand 
“Juga amb la llengua!” al Parc Infantil de Nadal per tal de 
difondre la preservació de la diversitat lingüística mundial i 
contribuir al procés de normalització del català.

La festa s’engloba en la campanya “En 
català, jugues?”, que vol introduir la 
llengua en els jocs i conscienciar les 
empreses del sector perquè utilitzin el 
català en les instruccions i l’etiquetatge 
de llurs productes i en la llengua 
en què els jocs es presenten. Per 
això, hem editat i distribuït entre les 
empreses del sector la publicació I les 
teves joguines, ja incorporen el català? 
Amb la Llengua de les joguines, sigues 
responsable, que dóna arguments per 
tal que incorporin el català.

Vegeu la carta als Reis Mags a:
 www.plataforma-llengua.cat/doc/carta_2008.pdf 

Vegeu-la a:
 www.plataforma-llengua.cat/doc/
 guia_joguines.pdf 
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6. Toponímia
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La Plataforma per la Llengua denuncia l’ús 
del topònim Toulouse en lloc de Tolosa a 
l’exposició “El romànic i la Mediterrània. 
Catalunya, Toulouse i Pisa 1120-1180”, i es posa 
en contacte amb la Generalitat de Catalunya 
per tal de tenir en compte el català o l’occità 
en la toponímia en casos futurs. 

S’enllesteix l’estudi La presència del català a la 
toponímia de l’aeroport de Barcelona. Anàlisi 
de l’ús de la toponímia i la presència del català 
a les terminals de l’aeroport de Barcelona i al 
portal web d’Aena.

La Plataforma per la Llengua felicita 
públicament l’entitat ADAC per haver tramitat 
al Síndic de Greuges una reclamació arran 
de l’incompliment de la Llei per part de la 
Dirección General de Carreteras del Estado 
pel que fa a l’ús dels topònims en la retolació. 
L’entitat ofereix suport a l’ADAC en els tràmits 
amb el Síndic de Greuges i l’Ofi cina de 
Garanties Lingüístiques.

Aquesta àrea de treball es va crear quan es van detectar 
incompliments de la llei en la retolació dels topònims de les 
carreteres de la xarxa viària catalana. Les accions van encaminades 
a aconseguir la presència, a Catalunya, de les formes catalanes 
dels topònims corresponents als territoris del País Valencià, les 
Illes Balears, la Franja de Ponent, la 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.
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7. Conscienciació lingüística
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Una de les funcions bàsiques de la Plataforma per la Llengua és la 
de sensibilitzar la població del nostre país de la importància de l’ús 
social de la llengua catalana i difondre el català com a llengua de 
prestigi, llengua d’acollida i llengua de tothom.

Des d’aquest vessant, la Plataforma per la Llengua ha posat en 
marxa diverses accions per tal d’incidir de manera indirecta en 
els agents socials a favor de l’ús del català (sectors empresarials, 
audiovisuals o de transport, universitats, entitats, responsables 
de l’acollida de nouvinguts, ensenyament no reglat, Justícia i 
administracions de l’Estat) i també directament 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 continua la difusió 
del 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, la vigència, l’ús i la legislació del català. 

Vegeu-lo a:
 www.plataforma-llengua.cat/catavolta
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 Altres

Memòria 2008

La Plataforma per la Llengua 
participa a la taula rodona 
Conversas con com a 
representant de Catalunya 
que, amb el suport de la 
vicepresidència Da Igualdade 
E do Benestar de la Xunta 
de Galicia, va tenir lloc als 
departaments de Filologia de 
les universitats de Santiago i 
de A Coruña.

Revisió i reedició de 
100.000 exemplars de la 
guia Què faig si...? Alguns 
suggeriments que poden ser 
útils per afrontar situacions 
quotidianes pel que fa 
a l’ús del català. Aquest 
llibret aporta suggeriments 
que poden ésser útils 
per afrontar situacions 
quotidianes pel que fa a l’ús 
del català, i s’encarta als 
diaris El Punt i Avui. Durant 
tot l’any, l’entitat realitza 
diverses presentacions 
públiques i conferències 
sobre la guia.

Revisió i reedició de 
25.000 exemplars de la 
guia Què faig si...? Alguns 
suggeriments que poden ser 
útils per afrontar situacions 
quotidianes pel que fa a l’ús 
del valencià. Aquest llibret, 
que aporta suggeriments 
que poden ésser útils 
per afrontar situacions 
quotidianes pel que fa a 
l’ús del català, s’encarta al 
setmanari El Temps i a la 
revista Saó. Durant tot l’any, 
l’entitat realitza diverses 
presentacions públiques i 
conferències sobre la guia.

Edició i distribució de 
material de promoció de la 
llengua catalana (cartells, 
tríptics, adhesius, punts de 
llibre, samarretes i guies 
d’orientació lingüística). 
Entre aquests, per exemple, 
cal destacar l’edició de 
10.000 desplegables I jo, 
què puc fer?, que tenen 
com a objectiu promoure 
l’ús de la llengua catalana, 
i de 50.000 adhesius de 
sensibilització lingüística; 
o també la impressió, per 
part de la Plataforma per la 
Llengua Empordà, d’un punt 
de llibre amb referències 
a Sant Jordi i a la llengua 
catalana.
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Conscienciació lingüística

Muntatge de parades 
d’informació i distribució de 
material de la Plataforma per 
la Llengua arreu del territori 
de parla catalana. 

Consolidació d’un grup 
de nous parlants amb 
l’objectiu de legitimar la 
llengua catalana i de crear 
discurs. La primera tasca en 
què comencen a treballar 
és l’elaboració d’una guia 
escrita per persones que 
han adoptat el català i que té 
com a destinataris persones 
que estiguin aprenent català 
i futurs nous parlants de la 
llengua.

Creació d’una nova comissió 
de treball per la música en 
català formada per persones 
voluntàries de la Plataforma 
per la Llengua, que inclou la 
preparació, juntament amb 
Enderrock, d’un projecte 
de treball comú per a 
normalitzar el sector. 

Organització del Correfoc 
per la Llengua d’Arenys, per 
part de la Plataforma per la 
Llengua del Maresme.

La Plataforma per la Llengua 
participa a la Trobada Jaume 
I de Voluntariat Lingüístic 
Universitari, celebrada 
al monestir de Poblet i 
organitzada pel Servei 
Lingüístic de la Universitat 
de València i la Secretaria de 
Joventut de la Generalitat de 
Catalunya.
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8. Una entitat de serveis
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 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, posa en marxa des del 2005 
un servei per tal d’oferir documents notarials en 
català a través d’Internet. 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 2008

 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 l’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 per 
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 2008 s’han tramitat 
prop de 2.000 queixes i denúncies. En aquest 

sentit s’han aconseguit 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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La Plataforma per la Llengua és guardonada 
el 2008 amb el Premi Nacional de Cultura, 
en la categoria de Projecció Social de 
la Llengua Catalana. Segons el jurat, la 
Plataforma per la Llengua ha rebut el 
guardó “per la seva continuada activitat en 
avançar la presència de la llengua catalana 

en l’espai públic en àmbits concrets, 
des dels productes de consum i el món 
empresarial fi ns a l’activitat universitària”. 
El jurat també ha valorat “el treball pràctic i 
modern” de l’entitat “avaluant l’efi càcia de 
la seva activitat i mesurant la importància 
dels resultats obtinguts”.

Reconeixement del català a Europa

La Plataforma per la Llengua 
dóna suport públic en roda 
de premsa a Miquel Català, 
que va traduir la pàgina web 
del Parlament Europeu, 
fi delment i de manera 
totalment desinteressada, 

per denunciar que el català és 
absent en tots els mitjans de 
comunicació de la institució. 
Conjuntament, denuncien 
la manca de sensibilitat del 
Parlament Europeu amb la 
llengua catalana. 

Tramesa de cartes a la 
Comissió i al Parlament 
europeus per tal que es 
compleixi l’acord d’atendre 
i respondre els ciutadans 
i ciutadanes europeus en 
llengua catalana.
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Memòria 2008

Difusió i 
promoció de la 
llengua catalana

Auditoria de comunicació i 
imatge per tal de transmetre 
millor el missatge de la 
Plataforma per la Llengua 
i d’estendre’l a un públic 
més ampli. L’estudi dóna 
diverses indicacions sobre 
com potenciar i amplifi car el 
missatge i suposa la creació 
d’un llibre d’estil o manual 
d’imatge corporativa. 

Preparació d’una campanya 
de sensibilització de gran 
abast per tal de difondre 
massivament un missatge 
que fomenti l’autoestima 
dels catalanoparlants i llanci 
missatges en positiu cap a la 
llengua situant-la en l’espai 
que li pertoca com a llengua 
de prestigi i de primera 
categoria. 

Publicacions

Edició de la memòria del 
2007 de la Plataforma per 
la Llengua en format de 
llibret de dimensions DIN-A4 
plegat, amb il·lustracions i 
a tot color. Se n’han editat 
2.000 exemplars, que 
es distribueixen a socis, 
diputats, càrrecs electes 
i contactes diversos de la 
Plataforma per la Llengua.

Publicació de dos números 
de la revista corporativa de 
l’organització, La Corbella 
(juny i desembre). La revista 
és semestral i en els darrers 
números ha multiplicat 
per quatre la seva difusió: 
actualment té una tirada 
de 9.000 exemplars i es 
reparteix gratuïtament. El 
número corresponent al 
desembre ha estat de 44 
pàgines i inclou cinc planes 
especials amb motiu del 15è 
aniversari de la Plataforma 
per la Llengua.

La publicació es pot consultar a: 
www.plataforma-llengua.cat/la_corbella
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Altres

Convenis

La Plataforma per la Llengua 
manté diferents acords de 
col·laboració i intercanvi 
amb les següents entitats i 
mitjans de comunicació:

 Abacus Cooperativa
 Cerveses Moritz
 Associació Catalana de      
  Municipis i Comarques
 El Punt
 Vilaweb
 El Temps
 El Triangle
 Catalunya Ràdio
 Racó Català
 Tribuna Catalana
 Llibreria Ona
 Associació Tercera Via
 Establiments Via Fora
 WICCAC 
 APELLC 
 APLEC 
 Wanàfrica 

Web

Inici del procés de reforma 
de la pàgina web de la 
Plataforma per la Llengua 
(www.plataforma-llengua.
cat) perquè esdevingui 
un veritable punt de 
trobada i una eina útil per 
a la realització d’accions 
i activitats en favor de la 
llengua. Al llarg de 2008 
s’ha preparat la renovació i 
la modernització del disseny 
i s’han reestructurat i 
reescrit els continguts per 
tal que el web esdevingui 
un veritable portal 
d’informació i serveis sobre 
la llengua, i una oferta de 
serveis lingüístics als seus 
usuaris. S’han traduït també 
diverses parts del web a 
l’anglès i a l’aranès. 

Durant el 2008 el web de la 
Plataforma per la Llengua 
ha rebut unes 155.000 
visites, amb una mitjana 
d’aproximadament 14.000 
visites mensuals. En alguns 
mesos punta, com el mes 
de juny, s’han superat les 
34.000 visites mensuals.

La difusió dels continguts 
del web es completa amb 
l’enviament del butlletí 
electrònic de la Plataforma 
per la Llengua. Durant 
l’any 2008, se n’han enviat 
catorze. El butlletí compta 
actualment amb més de 
7.000 subscriptors, i en 
l’últim any aquest nombre 
s’ha incrementat en 2.000 
subscriptors.

Podeu inscriure-us-hi a: 
www.plataforma-llengua.cat/butlleti
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Memòria 2008

Comunicació

Redacció i tramesa de 
més de 40 comunicats 
i notes de premsa als 
mitjans de comunicació 
per informar sobre les 
campanyes endegades per 
la Plataforma per la Llengua 
o sobre el posicionament 
de l’organització en relació a 
diversos temes d’actualitat. 

Durant tot l’any 2008, la 
Plataforma per la Llengua 
ha organitzat o participat 
en 11 rodes de premsa i 
actes diversos informant 
sobre diverses campanyes i 
iniciatives:
 3 de març. Presentació 

a la seu del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya 
de l’estudi El català en 
els catàlegs dels grans 
establiments comercials i 
supermercats a Catalunya. 
Aquest estudi analitza la 
presència del català en 
els catàlegs de les grans 
superfícies comercials i 
de les principals cadenes 
de supermercats i 
hipermercats. 

 17 d’abril. Presentació a 
la llibreria Abacus del carrer 
Balmes de Barcelona dels 
actes “El català, llengua 
comuna” celebrats el dia 
de Sant Jordi conjuntament 
amb una vintena 
d’associacions vinculades a 
la immigració. 
 15 de maig. Presentació 

de la campanya “Si us 
plau, parla’m en català” a 
la sala de la Columna de 
l’ajuntament de Vic: una 
iniciativa impulsada des de 
la Plataforma per la Llengua 
amb el Centre per a la 
Normalització Lingüística 
d’Osona en la qual diverses 
persones nouvingudes  

demanen a la societat 
d’acollida que els parli en 
català a través de 90.000 
postals distribuïdes arreu del 
país. 
 4 de juny. Presentació 

pública als mitjans 
de comunicació de la 
Guia pràctica d’acollida 
lingüística i el desplegable 
en set llengües El català, 
llengua d’acollida amb 
les intervencions de la 
Honorable Consellera Carme 
Capdevila, el representant de 
la comissió Nous Parlants de 
la Plataforma per la Llengua 
Josep-Anton Fernàndez, i 
l’autora i coordinadora de la 
guia, Gemma Ponsa. 
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Altres

 17 de juliol. Presentació del 
manifest i del vídeo El català, 
llengua comuna a l’Ateneu 
Barcelonès, conjuntament 
amb les entitats de la xarxa 
associativa de la immigració. 
L’acte va comptar amb 
la presència d’autoritats 
públiques de primer nivell i 
de nombrosos representants 
de la societat civil.
 2 d’octubre. Roda de 

premsa al rectorat de la 
Universitat Ramon Llull 
per presentar el programa 
d’intercanvi i d’acolliment 
universitari Català means 
feeling. 
 17 d’octubre. Roda de 

premsa per presentar la 
guia Salam al català. Una 

presentació de la llengua 
catalana a la comunitat 
islàmica i araboparlant de 
Catalunya. La presentació 
va tenir lloc a la seu del 
Consell Islàmic i Cultural de 
Catalunya. 
 25 d’octubre. Cerimònia de 

lliurament del Premi Nacional 
de Cultura en la categoria 
“Projecció social de la 
Llengua Catalana”, atorgat a 
la Plataforma per la Llengua.
 28 de novembre. Roda de 

premsa de suport a Miquel 
Català i Coït, creador del 
portal Europarl (traducció al 
català del web del Parlament 
Europeu), i a la presència 
de la llengua catalana en 
aquesta institució. 

 11 de desembre. Acte 
de lliurament del Premi 
Voluntariat 2008, que 
enguany ha estat atorgat a 
la Plataforma per la Llengua 
en la categoria de votació 
popular.
 17 de desembre. Roda 

de premsa de presentació 
de la Setmana per al joc i 
la joguina en català. L’acte 
central d’aquesta setmana, 
la Festa per al joc i la joguina 
en català, es celebra el 20 
de desembre a Barcelona. 
La mateixa setmana també 
es va realitzar una roda de 
premsa a Tarragona per 
presentar les activitats 
realitzades en relació a la 
campanya en aquesta ciutat.
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Memòria 2008

Publicació 
d’articles

Durant l’any 2008 s’han 
publicat uns 50 articles 
en diversos mitjans de 
comunicació. Cal destacar 
les col·laboracions 
periòdiques al diari El Punt i 
setmanals als diaris digitals 
Directe!cat (www.directe.
cat) i El Singular Digital 
(www.elsingulardigital.
cat). També s’han publicat 
articles en publicacions com 
la revista de l’Associació 
Catalana de Municipis 
(ACM), la revista del Consell 
Nacional de la Joventut de 
Catalunya, la de la Mesa Pola 
Normalizacion de Galícia o la 
revista Llengua i Treball, del 
sindicat UGT.

Voluntariat

Desenvolupament i aplicació 
del pla del voluntariat de la 
Plataforma per la Llengua, 
que suposa un increment de 
243 nous voluntaris durant el 
2008, que realitzen tasques 
en els diferents àmbits de 
treball de l’entitat.

Com a primer fruit del 
desenvolupament d’aquest 
pla, la Plataforma per la 
Llengua rep, el 2008, el 
Premi Voluntariat en la 
categoria de vot popular. 

El 2008 l’entitat també ha 
estat admesa a la Federació 
Catalana del Voluntariat i ha 
estat censada com a entitat 
del voluntariat.
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Amb motiu del tancament 
del repetidor de TV3 de 
la Carrasqueta, al País 
Valencià, la Plataforma per la 
Llengua Vallès Occidental i la 
Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua (CAL) de 
Sabadell elaboren un manifest 
de condemna i solidaritat 
amb Acció Cultural del País 
Valencià i amb les persones 
de les comarques afectades, 
i organitzen conjuntament la 
conferència “Per la continuïtat 
de TV3 al País Valencià”. 

La Plataforma per la Llengua 
col·labora en l’organització 
de la Setmana per la 
Llengua, organitzada pel 
Consell d’alumnes de la 
Universitat d’Alacant. 

Potenciació i increment dels 
grups de la Plataforma per 
la Llengua arreu dels Països 
Catalans.

Un any més la Plataforma 
per la Llengua participa a les 
activitats culturals de la festa 
de la Gran Nit de la Sardana 
de Canet de Mar. 

La Plataforma per la Llengua 
participa a la desena trobada 
d’entitats juvenils Triangle 
Jove 2008, celebrada els 
dies 3, 4 i 5 d’octubre a 
Alcúdia (Mallorca), que 
organitzen el Consell 
Nacional de la Joventut de 
Catalunya, el Consell de 
la Joventut de València i el 
Consell de la Joventut de les 
Illes Balears. 

La Plataforma per la Llengua 
celebra una Assemblea 
General Extraordinària, que 
aprova la reforma d’estatuts 
de l’associació i la constitució 
de la Fundació Vincle, així 
com la composició dels 
òrgans que composen els 
dos organismes.

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 Arenys de Mar, Canet 
de Mar, Vilassar de Dalt i 
Blanes.

Altres
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Es difon el Catavolta, el joc del 
català. (plana 29)

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 19)

Participació com a representació 
de Catalunya a la taula rodona 
Conversas con a les universitats de 
Santiago i de A Coruña. (plana 30)

Com a conseqüència de les 
campanyes realitzades, Nutrexpa 
treu una versió en català del seu 
web. (plana 11)

Bauhaus introdueix la llengua 
catalana com a resultat de 
diverses campanyes. (plana 11)

Durant tot l’any, dinamització de la 
xarxa associativa de la immigració 
que coordina la Plataforma per 
la Llengua. Acompanyament 
lingüístic de la Plataforma per la 
Llengua a les entitats que formen 
part de la xarxa. (plana 20)

Durant tot l’any, elaboració de 
propostes per a la nova llei 
d’acollida. (plana 23)

Campanya de la Plataforma per la 
Llengua del Tarragonès per incloure 
música en català a les discoteques 
de Tarragona. (plana 13)

FebrerGener

Joguines King Jouet introdueix 
la llengua catalana en els seus 
fulletons. (plana 11)

S’elabora i es fa públic el 
desplegable Consum responsable 
en català. Hi tens molt a fer. 
Consumeix en la teva llengua. 
(plana 8)

Presentació de l’estudi El 
català en els catàlegs dels 
grans establiments comercials i 
supermercats, a Catalunya.
(plana 10)

Apareixen les primeres cerveses 
de San Miguel en català. (plana 5)

Amb motiu de les eleccions 
al Congrés i Senat espanyols 
s’elabora un decàleg de 
propostes que s’envia als 
partits polítics que hi concorren 
demanant-los la normalització del 
català en matèria legal.

Reedició del desplegable
El català, llengua d’acollida.
(plana 23)

Març

Revisió i reedició de 100.000 
exemplars de la guia Què faig 
si...? Alguns suggeriments que 
poden ser útils per afrontar 
situacions quotidianes pel que fa 
a l’ús del català. (plana 30)

Reedició de 25.000 exemplars 
de la guia Què faig si...? Alguns 
suggeriments que poden ser 
útils per afrontar situacions 
quotidianes pel que fa a l’ús del 
valencià. (plana 30)

La campanya “A taula, en català” 
aconsegueix l’adhesió de 
l’Agència Catalana de Joventut, 
l’Ateneu Barcelonès i Òmnium 
Cultural. (plana 11)

La Plataforma per la Llengua 
presenta la ponència “El paper 
dels agents socials en l’acollida 
lingüística”, dins una jornada 
d’acolliment lingüístic a Tarragona.

La Plataforma per la Llengua 
Vallès Occidental organitza la 
conferència “Per la continuïtat de 
TV3 al País Valencià”. (plana 43)

Memoria Llengua_08.indd   44Memoria Llengua_08.indd   44 17/3/09   13:14:0917/3/09   13:14:09



45

Calendari del 2008

Abril Maig Juny

La Plataforma per la Llengua 
Empordà edita uns punts de llibre 
amb referències a Sant Jordi i a la 
llengua catalana. (plana 30)

La Plataforma per la Llengua del 
Maresme organitza el Correfoc 
per la Llengua d’Arenys. (plana 31)

Es presenta públicament l’estudi 
L’acompliment de la Llei en l’ús 
del català en l’etiquetatge dels 
productes amb segell ecològic 
del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica. (plana 7)

L’exposició itinerant “La llengua 
en l’etiquetatge de les grans 
marques” s’exposa a Tarragona i a 
la Universitat d’Alacant. (plana 9)

Celebració de la diada de Sant 
Jordi amb l’acte “El català, llengua 
comuna”, amb la participació 
destacada d’artistes com Miquel 
Gil i l’Orquestra Àrab de Barcelona 
o Chak dee Punjabia. (plana 21)

La Plataforma per la Llengua del 
Tarragonès elabora i presenta 
unes dades sobre l’estat del 
cinema a la ciutat de Tarragona.
(plana 13)

Assemblea General Extraordinària 
de l’entitat, que aprova la reforma 
d’estatuts de l’associació i la 
constitució de la Fundació Vincle.
(plana 43)

Arrossos Montsià introdueix 
la llengua catalana en la seva 
etiqueta. (plana 11)

La Plataforma per la Llengua posa 
en marxa una eina per tal que 
els usuaris descontents amb Air 
Berlin puguin expressar la seva 
queixa a la companyia. (plana 8)

L’exposició itinerant “La llengua 
en l’etiquetatge de les grans 
marques” s’exposa el Vendrell.
(plana 9)

Presentació de la Guia pràctica 
d’acollida lingüística i del 
desplegable en set llengües El 
català, llengua d’acollida.
(plana 23)

Es publica un nou número de la 
revista La Corbella, el tretzè. 
(plana 38)

Compromís de l’empresa Cal Valls 
d’etiquetar els seus productes 
ecològics en català.

S’elabora i es presenta l’informe 
En l’etiquetatge, la Llei ens 
discrimina. Castellà 149 – català 
1. Obligació per golejada, que 
compara la legislació sobre 
etiquetatge en català i en castellà 
a l’Estat espanyol. (plana 9)

La Plataforma per la Llengua 
denuncia que 15 anys després 
que l’Estatut del Consumidor ho 
preveiés, el Govern català no ha 
desenvolupat el reglament per 
equiparar legalment el català amb 
el castellà en l’etiquetatge.
(plana 9)

Presentació a Vic de la campanya 
“Si us plau, parla’m en català”. 
Es distribueixen 90.000 postals 
de la campanya arreu del país. 
(plana 23)
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OctubreJuliol Agost

Setembre

Decathlon treu una versió en 
català del seu web. (plana 11)

Campanya perquè a través 
del web de la Plataforma per 
la Llengua els usuaris puguin 
demanar a Telecinco que 
l’empresa es desvinculi del 
Manifi esto por la lengua común.
(plana 9)

Es presenten al·legacions a la 
proposta de Codi del Consum que 
elabora el Govern català. (plana 9)

Per la via administrativa, es 
demana a l’Administració que doni 
compliment al dret reconegut 
per llei de rebre les instruccions i 
l’etiquetatge en català. (plana 9)

La Plataforma per la Llengua 
i les entitats de la xarxa de la 
immigració presenten el manifest 
i el vídeo El català, llengua 
comuna en un acte a l’Ateneu 
Barcelonès. (plana 22)

Cerimònia de lliurament a 
Manresa del Premi Nacional 
de Cultura en la categoria de 
Projecció Social de la Llengua 
Catalana. (plana 37)

La Plataforma per la Llengua 
participa a la Trobada Jaume I de 
Voluntariat Lingüístic Universitari, 
celebrada al monestir de Poblet.
(plana 31)

La FNAC endega una plana 
del seu web en català amb les 
novetats de llibres en català. 
(plana 11)

L’exposició “La llengua en 
l’etiquetatge de les grans 
marques” s’exposa al barri de 
Poblenou de Barcelona i, el mes 
següent, a Calafell. (plana 9)

Presentació de la guia Salam al 
Català, un llibret de 40 planes 
que té com a objectiu apropar la 
llengua i la cultura catalana a la 
comunitat islàmica i araboparlant 
de Catalunya. (plana 20)

Comença el programa Català 
means feeling, que inclou 
nombroses activitats lúdiques i 
culturals per acollir els estudiants 
universitaris i apropar-los al nostre 
país. (planes 15-16)

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

La Plataforma per la Llengua 
és guardonada amb el Premi 
Nacional de Cultura, en la 
categoria de Projecció Social de la 
Llengua Catalana. (plana 37)

Un any més, la Plataforma per la 
Llengua participa a les activitats 
culturals de la festa de la Gran Nit 
de la Sardana de Canet de Mar.
(plana 43)

Danone publica tots els webs 
del grup en català i també el 
newsletter. (plana 11)

Font Vella comença a introduir 
el català en la publicitat dels 
vehicles comercials. 

Nestlé torna a fer el web en 
català. (plana 11)

Com a resultat de les diferents 
gestions dutes a terme, IKEA 
edita el catàleg en català i el 
distribueix a les llars catalanes.
(plana 8)
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Calendari del 2008

Novembre Desembre

Com a conseqüència de les 
campanyes de la Plataforma per 
la Llengua, Microsoft comença 
a introduir la llengua catalana als 
serveis de Windows Live.
(plana 11)

Presentació de la segona versió 
de l’estudi El català a la telefonia 
mòbil, amb el qual la Plataforma 
per la Llengua dóna a conèixer els 
resultats d’un test realitzat a més 
de 500 usuaris la primavera del 
2008. (plana 11)

El dia 12 se celebra el 15è 
aniversari de la primera acció de 
la Plataforma per la Llengua: es 
van reunir més de 18.000 llaunes 
buides de Coca-Cola a la plaça 
de Catalunya de Barcelona per 
demanar l’etiquetatge en català 
de la multinacional. (plana 10)

Celebració de la Festa per al joc i 
la joguina en català. (plana 25)

Es presenta públicament la guia
I les teves joguines, ja incorporen 
el català?, que vol conscienciar 
les empreses de joguines a 
fabricar joguines en català.
(plana 25)

La Plataforma per la Llengua 
Tarragonès organitza, juntament 
amb l’Ajuntament de Tarragona, 
un estand al Parc Infantil de Nadal 
de la ciutat. (plana 25)

La Plataforma per la Llengua és 
present a la mostra d’entitats de 
la celebració del Dia del Migrant.

Durant tot l’any, entitats com la 
Casa Eslava s’adhereixen a la 
xarxa d’entitats. (plana 19)

Edició en forma de llibret de 32 
pàgines del manifest El català, 
llengua comuna. (plana 22)

Cerimònia de lliurament del Premi 
Voluntariat a la Plataforma per la 
Llengua. (plana 42)

Publicació d’un nou número de 
la revista La Corbella, el catorzè. 
Es tracta d’un número especial 
de 44 pàgines amb motiu del 15è 
aniversari de l’entitat. (plana 38)

Bimbo treu una versió del web en 
català. (plana 11)

La Plataforma per la Llengua 
col·labora activament en 
l’exposició d’etiquetes 
organitzada per l’ADEC per al 
Museu del Barça. (plana 11)

Les operadores de telefonia mòbil 
Movistar i Yoigo treuen per primer 
cop el catàleg en català. (plana 11)

Els Supermercats Dia ja tenen 
totes les targetes d’informació i 
preus dels productes en català.
(plana 11)

Roda de premsa de suport a 
Miquel Català i Coït, creador de 
la traducció al català del web 
del Parlament Europeu, i a la 
presència de la llengua catalana 
en aquesta institució. (plana 37)
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