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Acta de l’Assemblea General 
Ordinària de Plataforma 
per la Llengua.
Ateneu Barcelonès, 26 de març del 2022

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder dona la benvinguda als socis que 
participen de l’Assemblea General Ordinària (AGO) de l’entitat i presenta Diego Sola, coordinador 
de l’AGO; Mireia Plana, vicepresidenta de l’entitat, i Francesc Marco, secretari, que prendrà l’acta 
corresponent. 

S’emet una conversa enregistrada entre Joaquim Arenas, pare de la immersió lingüística, i el raper 
Nel·lo C, al voltant del valor de la llengua i els canvis existents a la societat d’avui. 

1. Aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea.
El coordinador de l’AGO, Diego Sola, convida a llegir l’acta de l’anterior assemblea. S’aprova amb 64 
vots a favor, 0 en contra, 0 en blanc i 3 abstencions.  

2. Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats 2021.
La vicepresidenta de l’entitat, Mireia Plana, explica la memòria de l’organització del 2021 i es 
projecten diversos vídeos resums de l’activitat duta a terme.
S’aprova amb 69 vots a favor, 0 en contra, 0 en blanc i 1 abstenció.  

3. Aprovació de l’estat de comptes 2021.
El tresorer de la Plataforma per la Llengua, Marcel Padrós, mostra l’estat de comptes de l’ONG del 
català del 2020. 
S’aprova per 66 vots a favor, 0 en contra, 1 en blanc i 3 abstencions.

4. Aprovació, si escau, del projecte d’activitats 2022.
La directora de l’organització, Rut Carandell, presenta el projecte d’activitats pel 2022. 
S’aprova amb 70 vots a favor, 0 en contra, 0 en blanc i 0 abstencions.

5. Aprovació, si escau, del pressupost de l’entitat 2021.
El tresorer de la Plataforma per la Llengua, Marcel Padrós, detalla el pressupost de l’entitat pel 2022. 
S’aprova amb 69 vots a favor, 0 en contra, 1 blanc i 0 abstencions.

6. Elecció de membres de l’Executiva

6.1 Presentació de candidatures
La vicepresidenta sortint i candidata a la reelecció, Mireia Plana, presenta els membres de la 
candidatura Horitzó Llengua Normal, l’única que s’ha presentat a l’AGO. Els membres de la mesa 
electoral són:
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President: Roger Torrents
Vocal:  Rosa Monforte
Vocal: Marcel Padrós

6.2 Votacions

Es procedeix a la votació.
Tots els membres de la candidatura resulten elegits (vegeu l’Acta de la votació per renovar la meitat 
de la Junta Executiva de la Plataforma per la Llengua).
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El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, dona la benvinguda als socis que 
participen de l’Assemblea General Extraordinària (AGE) de l’entitat i presenta Diego Sola, coordinador 
de l’AGE; Mireia Plana, vicepresidenta de l’entitat, i Francesc Marco, secretari, que prendrà l’acta 
corresponent. 
El membre de l’Executiva de l’entitat, Ivan Solivellas, és qui exposa la proposta de modificació dels 
estatuts de Plataforma per la Llengua.

1. Modificació dels estatuts

1.1 Article 11
S’aprova amb 67 vots a favor, 0 en contra, 1 en blanc i 2 abstencions.

1.2 Article 18
S’aprova amb 65 vots a favor, 2 en contra, 2 en blanc i 2 abstencions.

1.3 Article 41
S’aprova amb 66 vots a favor, 1 en contra, 2 en blanc i 1 abstenció.

1.4 Article 42
S’aprova amb 67 vots a favor, 0 en contra, 2 en blanc i 1 abstenció.

1.5 Article 43
S’aprova amb 66 vots a favor, 1 en contra, 2 en blanc i 1 abstenció.

1.6 Article 44
S’aprova amb 66 vots a favor, 0 en contra, 1 en blanc i 3 abstencions.

2. Torn obert de paraula
Les respostes són formulades pel president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.

El soci Lluís Barba pregunta per la necessitat de legislar el català en l’àmbit laboral.
 - Òscar Escuder: certament, seria important poder millorar la presència i ús del català al sector 
privat (però també al públic, on encara no ho hem aconseguit d’una manera global, com ens mostra 
l’administració general de l’Estat o en l’àmbit de la salut).
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El soci Josep Caba pregunta pel document presentat per part de quatre partits que pretén modificar 
la Llei de política lingüística de Catalunya. 
 - Òscar Escuder: hi estem en contra i, de fet, aquesta mateixa tarda hem convocat una 
manifestació de rebuig que començarà a les 18:30h a l’Arc de Triomf de Barcelona. “L’escola en 
català necessita reforç i millores, no retallades ni amenaces”.

El soci Jordi Bosque evidencia que al darrer Informe de discriminacions publicat per l’entitat hi ha 
molts fragments escrits en castellà.
 - Òscar Escuder: en som conscients (s’havia fet per motius comunicatius) i ho corregirem.

La sòcia Dolors Foix demana que fem seguiment dels canvis que puguin haver-hi en el sistema 
d’immersió lingüística a les escoles.
 - Òscar Escuder: en farem seguiment, sí!

El soci Eusebi Carnicero demana que s’utilitzi la fonètica catalana en la pronúncia dels noms.
 - Òscar Escuder: es tindrà en compte.

La sòcia Mariona Ràfols pregunta si hi ha presència de membres de l’Executiva que siguin del País 
Valencià i de les Illes Balears. 
 - Òscar Escuder: com que la junta de l’entitat es renova per meitats, aquests representants no 
apareixen a la llista avalada a l’AGO d’enguany, ja que formen part de l’altra meitat de l’Executiva. Així 
mateix, es referma el compromís amb el conjunt dels territoris de parla catalana.

El soci Moisès Barba pregunta per la defensa de l’aranès.
 - Òscar Escuder: la defensa de l’aranès no forma part dels objectius de l’entitat, per bé que 
tenim relació amb entitats que hi treballen i donem suport a la seva normalització.

La sòcia Neus Torrent constata la necessitat de treballar a favor del català a les Illes Balears. 
 - Òscar Escuder: des de la delegació de Plataforma per la Llengua Illes Balears s’hi posaran en 
contacte per tal de poder enfortir les campanyes. 

El soci i membre de l’Executiva Roger Torrents demana que s’expliquin les darreres negociacions en 
relació amb la proposta dels partits de modificar la Llei de política lingüística.
 - Òscar Escuder: s’han mantingut intenses converses amb la Secretaria de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya al voltant d’aquesta temàtica al llarg dels darrers dies i la posició de la 
Plataforma per la Llengua és clara: cal defensar el model d’escola catalana en llengua i continguts.

3. Exposició de resultats
S’exposen els resultats de les diverses votacions presencials i telemàtiques dels associats. Sense 
cap més qüestió, Òscar Escuder agraeix l’assistència dels socis i Diego Sola dona per acabada 
l’Assemblea.
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