
El 2022, defensem 
l’escola en català!
MEMÒRIA ANUAL RESUM D’ACTIVITATS



Plataforma per la Llengua és l’ONG del català, una 
organització no governamental que treballa per 
promoure la llengua catalana com a eina de cohesió 
social. Treballem arreu dels territoris de parla catalana 
des d’una perspectiva transversal en els àmbits de 
la defensa dels drets lingüístics: el socioeconòmic i 
l’audiovisual, l’acollida i l’arrelament lingüístic dels 
nouvinguts, les empreses, les universitats i l’educació, 
la salut i l’Administració, entre d’altres. 

Actualment, l’entitat compta amb grups de treball a 
diverses poblacions i té delegacions territorials al País 
Valencià, a les Illes Balears, a la Catalunya del Nord, a 
l’Alguer i a Catalunya. En total, engloba gairebé 26.000 
persones i centenars de col·laboradors que treballen 
per defensar i promoure la llengua. 

Presentació



El passat 28  de febrer del 2022 es va celebrar la  
IX edició dels Premis Martí Gasull i Roig al Teatre 
Poliorama de Barcelona, acte que va comptar amb 
més de 700 assistents. El Premi Martí Gasull i Roig va 
ser atorgat a Ràdio Arrels, l’única ràdio íntegrament en 
català de la Catalunya del Nord, com a reconeixement 
a la seva tasca de defensa i promoció de la llengua 
catalana. Els altres dos finalistes van ser el diari 
digital dBalears i  La Fageda, entitat social del sector 
alimentari de la comarca de la Garrotxa.

El VI Premi Especial del Jurat Martí Gasull i Roig va ser 
per al pedagog Joaquim Arenas, pel seu compromís 
amb la llengua catalana, i per la tasca del mestre 
maresmenc com un dels artífexs de la immersió 
lingüística.

Joaquim Arenas, 
premi especial 
del Jurat

Premis  
Martí Gasull i Roig



InformeCAT 2022

L’InformeCAT és un document que mostra una 
panoràmica de la salut del català a través d’un 
recull de 50 dades dels diversos àmbits que 
tenen una influència més gran per a la llengua.

L’objectiu és fer públic un document de referència que 
s’actualitza anualment i que permet disposar d’un 
termòmetre sobre l’estat i l’evolució de la llengua. Per 
a l’elaboració de l’InformeCAT s’han consultat diverses 
fonts i els estudis que l’entitat ha elaborat durant el 
darrer any. Aquí us mostrem algunes de les dades més 
importants de l’InformeCAT 2022.

La transmissió intergeneracional del català és del 
80% a Catalunya i a les Illes Balears, i del 60% al País 
Valencià.

7 de cada 10 habitants de Catalunya creuen que els 
anuncis de TV3 haurien de ser només en català.

El 51,3% dels valencianoparlants que van anar 
al teatre el 2021 van veure l’última actuació en 
valencià.

2 de cada 3 consumidors a Catalunya voldrien que 
les grans marques comercials es comuniquessin en 
català per telèfon.

8 de cada 10 residents a Catalunya estan d’acord 
amb el model escolar de vehicularitat única del 
català.

La meitat dels catalanoparlants a Catalunya creuen 
que la submissió lingüística no és una amenaça per 
a la llengua.

A Catalunya, la meitat dels joves catalanoparlants 
tenen el mòbil configurat en castellà.

A la Catalunya del Nord, el 19% de la mainada rep 
algun ensenyament en català.

Només el 21,6% dels advocats col·legiats a 
Catalunya han estudiat la carrera en català.

El 2021, l’Estat espanyol i les institucions europees 
han aprovat 192 noves normes que privilegien el 
castellà.



Aconseguim que la llei de consum del País Valencià 
ampliï els drets lingüístics dels consumidors 
valencianoparlants.

Campanya a les Illes Balears, “Siguem consumidors 
de primera. Amb els drets lingüístics no es 
comercia”, per una nova regulació dels drets 
lingüístics al consum.

Fem propostes en tots els àmbits del Pacte 
Nacional per la Llengua.

El Parlament de Catalunya aprova una resolució de 
Plataforma per la Llengua per la igualtat digital dels 
cecs catalanoparlants.

Organitzem un seminari sobre supremacisme 
lingüístic castellà i les seves conseqüències en el 
manteniment de parlants i els seus drets.

Impulsem un manifest, signat per més de 800 
professionals sanitaris valencians, per posar 
terminis a la capacitació del personal sanitari. 

Fem aportacions a diverses iniciatives normatives 
com les de consum i capacitació lingüística a 
Catalunya, funció pública i sanitat al País Valencià.

Inaugurem una línia de treball d’observació siste
mà tica de projectes legislatius estatals i europeus.

Fem públics àudios sobre vulneracions lingüístiques 
per part de les Administracions, per exemple 
un àudio de la Diputació d’Alacant en què es 
discriminava una treballadora d’un ajuntament per 
parlar en valencià.

Atenció de queixes i seguiment dels requisits 
lingüístics de les convocatòries de places en l’àmbit 
de la salut.

Drets lingüístics, 
reconeixement legal 
i administracions 
públiques
Treballar per la normalització dels usos de la 
llengua catalana i contribuir a fer que el català 
esdevingui llengua oficial d’estat i obtingui, 
així, la mateixa consideració que la resta de les 
llengües europees de dimensions similars.

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5677/aconseguim-que-la-llei-de-consum-del-pais-valencia-amplie-els-drets-linguistics-dels-consumidors-valencianoparlants
https://www.consumidorsdeprimera.cat
https://www.consumidorsdeprimera.cat
https://www.consumidorsdeprimera.cat
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5528/presentem-les-propostes-al-pacte-nacional-per-la-llengua
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5671/el-parlament-de-catalunya-aprova-una-resolucio-de-plataforma-per-la-llengua-per-la-igualtat-digital-dels-cecs-catalanoparlants
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5609/video-el-supremacisme-castella-queda-en-evidencia-en-un-seminari-que-omple-les-200-localitats-disponibles
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5609/video-el-supremacisme-castella-queda-en-evidencia-en-un-seminari-que-omple-les-200-localitats-disponibles
https://sanitatenvalencia.org
https://sanitatenvalencia.org
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5499/presentem-aportacions-perque-sexigisca-el-c1-de-valencia-als-funcionaris


Catalunya
Iniciem tres accions massives d’activisme en 
l’àmbit de la restauració, i aconseguim que Surf 
House incorpori el català a la seva carta i Five Guys 
i Takumi són sancionats per l’Agència Catalana de 
Consum. 

Organitzem la campanya “Digues Bon dia!” a 
Igualada i Girona, amb l’objectiu d’impulsar l’ús del 
català en les relacions comercials en establiments 
de proximitat. 

Promocionem el cinema en català amb l’objectiu 
de crear noves audiències, mitjançant cicles de 
cinema a diversos punts del territori, com a Mataró, 
Arenys de Mar, Igualada, Vilanova i la Geltrú i 
Sabadell. 

Illes Balears
Aconseguim que la nova llei  d’educació de les 
Illes Balears no obligui a emprar el castellà com a 
llengua vehicular de l’escola.

Organitzem la II Jornada Llengua i Mitjans de 
Comunicació a Menorca per debatre sobre  
la situació del català als mitjans de comunicació  
de l’illa. 

Duem a terme el projecte musical “Eivissa Bits”. 
Més de 500 alumnes eivissencs, amb músics 
professionals del cant pagès i de les músiques 
urbanes, duen a terme un projecte sobre música, 
cultura i llengua.

Domini lingüístic 
Plataforma per la Llengua compta amb 5 
oficines distribuïdes arreu del territori des d’on 
es desenvolupen les tasques de manera més 
directa amb la ciutadania.

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5456/surf-house-incorpora-el-catala-a-la-carta-despres-de-laccio-de-protesta-de-plataforma-per-la-llengua 
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/oc_noticies/5666/aquestes-festes-digues-bon-dia-als-comercos-de-badalona-girona-i-igualada 
http://www.plataforma-llengua.cat/cinemacatalafresca
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5323/aconseguim-que-la-nova-llei-no-obligui-a-emprar-el-castella-com-a-llengua-vehicular-de-lescola
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5629/la-situacio-del-catala-als-mitjans-de-comunicacio-de-menorca-a-debat
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5629/la-situacio-del-catala-als-mitjans-de-comunicacio-de-menorca-a-debat
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5608/la-cultura-popular-i-la-musica-urbana-es-donen-la-ma-en-la-festa-final-del-projecte-eivissa-bits
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5608/la-cultura-popular-i-la-musica-urbana-es-donen-la-ma-en-la-festa-final-del-projecte-eivissa-bits
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5608/la-cultura-popular-i-la-musica-urbana-es-donen-la-ma-en-la-festa-final-del-projecte-eivissa-bits
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5608/la-cultura-popular-i-la-musica-urbana-es-donen-la-ma-en-la-festa-final-del-projecte-eivissa-bits
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5608/la-cultura-popular-i-la-musica-urbana-es-donen-la-ma-en-la-festa-final-del-projecte-eivissa-bits


País Valencià
Commemorem l’Any Fuster amb més de 70 activitats 
per tot el País Valencià, des de Vinaròs fins a Alacant, 
passant per Alcoi, València, Cocentaina o la Vila. A més, 
hem editat el joc de cartes Cercaforismes, que ha estat 
distribuït entre més de 150 centres educatius del país i 
ha arribat a llocs com Oriola o Requena. 
Hem celebrat la primera edició de la Festa pel Valencià, 
on més de 2.400 persones es van aplegar en un dia amb 
activitats infantils, muixerangues, nanos i cabuts, o els 
concerts de Ramonets, Toni de l’Hostal o El Diluvi.
Continuem treballant amb els més joves, realitzant 
50 tallers de Tiktok en valencià, a càrrec del mediàtic 
Cabrafotuda. A més, hem dut la memòria de Joan 
Fuster a 50 centres educatius més, reivindicant la seva 
figura i la seva vigència.

L’Alguer
Naix Al Portal, veus de l’Alguer lo nou periòdic de 
cultura i actualitat algueresa. 
Obra Cultural i Plataforma per la Llengua recuperen 
la festa de Sant Joan de la Porta Llatina, siscents 
deu anys després de la històrica batalla. 
Promovim CantAlguer, un concurs per valoritzar los 
nous talents de la música en alguerés. La iniciativa 
de Plataforma per la Llengua vol encoratjar los 
joves algueresos a cantar per assegurar lo futur de la 
música en la nostra llengua. 

Catalunya del Nord
Elaboració i manteniment de la Guia CatNord 
per ajudar a incentivar l’ús social de la llengua 
catalana en els establiments públics i privats de 
la Catalunya del Nord.
Activem les trobades “Nos fem una Cap d’Ona 
en català” per tal de donar espais per l’ús social 
i l’aprenentatge del català al territori.
Demanda d’incorporació del català en el 
programa electoral dels candidats a l’elecció 
presidencial francesa.

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5557/celebrem-lany-joan-fuster-a-sant-andreu-de-palomar
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5557/celebrem-lany-joan-fuster-a-sant-andreu-de-palomar
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5491/mes-de-2000-persones-omplin-alboraia-en-la-primera-festa-pel-valencia
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5295/organitzem-mes-de-40-tallers-de-tiktok-en-valencia-als-instituts
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5426/naix-al-portal-veus-de-lalguer-lo-nou-periodic-de-cultura-i-actualitat-algueresa 
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5434/obra-cultural-i-plataforma-per-la-llengua-recuperen-la-festa-de-sant-joan-de-la-porta-llatina-sis-cents-deu-anys-de-la-historica-batalla 
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5380/promovim-cantalguer-un-concurs-per-valoritzar-los-nous-talents-de-la-musica-en-algueres
https://guiacatnord.cat/ 


Aconseguim que Flying Tiger, l’empresa danesa i 
líder del seu sector, etiqueti els seus productes en 
català. 

Spotify ja incorpora el català. Plataforma per la 
Llengua havia contactat amb l’empresa sueca, i 
també havia pressionat al FCB perquè el català hi 
fos present. 

Contacte amb les principals marques d’estris de 
cuina per impulsar el català al sector dels estris de 
cuina. Hem aconseguit que Valira l’inclogui al web 
i a l’etiquetatge, BRA l’incorpori a l’etiquetatge i 
Oroley, Pujadas i WeCook! s’han compromès a fer
ho durant el 2023. 

Aconseguim que Hello Nails inclogui el català en la 
retolació fixa de la majoria d’establiments. 

Triodos Bank ha començat a incloure el català 
en les seves comunicacions. El banc ha editat per 
primer cop en català els informes semestral i anual, 
i ha publicat contingut en català a les xarxes socials 
i a la revista corporativa. 

Calzedonia, Intimissimi, Tezenis i Falconeri 
incorporen el català al web. Després de tres anys de 
feina, l’entitat aconsegueix que el català passi de ser 
residual entre les grans marques tèxtils a ser inclòs 
en l’etiquetatge de marques que ja representen 
més del 65% de la facturació del sector.

Empresa i consum
Aconseguir la plena normalització del català en 
el món socioeconòmic, incidint especialment 
en les relacions de consum, com ara la imatge 
externa i els serveis que ofereixen les empreses 
als usuaris i consumidors.

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5702/aconseguim-que-lempresa-danesa-flying-tiger-etiqueti-els-seus-productes-en-catala
https://twitter.com/llenguacat/status/1580976968970821632?s=20&t=R1HgNtdnCVFleST7dXZW_Q
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5683/aconseguim-que-lempresa-destris-de-cuina-valira-incorpori-el-catala-al-web-i-a-letiquetatge-dels-productes
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5683/aconseguim-que-lempresa-destris-de-cuina-valira-incorpori-el-catala-al-web-i-a-letiquetatge-dels-productes
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5408/aconseguim-que-hello-nails-incorpori-el-catala-a-la-retolacio-dels-centres-destetica
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5607/aconseguim-que-triodos-bank-comenci-a-incloure-el-catala-en-les-seves-comunicacions
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5575/les-principals-marques-del-grup-calzedonia-ja-inclouen-el-catala-a-letiquetatge-i-al-web
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5231/aconseguim-que-la-majoria-de-grans-marques-textils-etiquetin-en-catala
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5231/aconseguim-que-la-majoria-de-grans-marques-textils-etiquetin-en-catala


Implementació i dinamització dels plans d’actuació 
lingüística integral “A Ciutat Meridiana, també 
en català!”, “A Sabadell, també en català” i “A 
l’Eix Besòs, també en català”. S’han dut a terme 
activitats amb l’objectiu de transformar els hàbits 
lingüístics de la població i donar visibilitat al 
català com a eina de cohesió social en àmbits 
com el cultural, comercial, educatiu i en les 
administracions públiques.

Organització de la tercera edició del Meridiana 
Rock amb les actuacions de Buhos, Roba Estesa, La 
Fúmiga, Flashy Ice Crea, Nel·lo C. i Infumables. Una 
iniciativa per promoure la música i el català com a 
eines de cohesió social al districte de Nou Barris de 
Barcelona. 

 

Duem a terme tallers de rap i teatre adreçats als 
joves dels centres de justícia juvenil per promoure 
activitats de lleure en català.

Plataforma per la Llengua guanya el concurs per 
a la contractació de la dinamització lingüística 
insular impulsat pel Consell de Mallorca. S’han fet 
activitats arreu de Mallorca per afavorir que el català 
sigui la llengua de cohesió social. L’objectiu del 
servei és que s’incideixi especialment en la població 
infantil, jove i nouvinguda. El contracte té una 
durada de 21 mesos i acabarà el novembre del 2023. 

Arrelament  
i cohesió social
Fer de la llengua catalana l’eix vertebrador i el 
punt de trobada de la diversitat social, ètnica 
i cultural de la nostra societat, i que permeti 
contribuir a l’arrelament i a la cohesió social.

http://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/ciutatmeridiana
http://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/ciutatmeridiana
http://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/sabadell
http://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/eixbesos/
http://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/eixbesos/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5457/exit-rotund-del-meridiana-rock-el-festival-de-plataforma-per-la-llengua-que-porta-la-musica-en-catala-a-nou-barris
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5457/exit-rotund-del-meridiana-rock-el-festival-de-plataforma-per-la-llengua-que-porta-la-musica-en-catala-a-nou-barris
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5705/els-menors-dels-centres-de-justicia-juvenil-canten-per-la-llibertat-en-un-recopilatori-de-rap-en-catala-de-plataforma-per-la-llengua
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5705/els-menors-dels-centres-de-justicia-juvenil-canten-per-la-llibertat-en-un-recopilatori-de-rap-en-catala-de-plataforma-per-la-llengua
https://llenguamallorca.cat/noticies/dinamització-lingü%C3%ADstica-insular
https://llenguamallorca.cat/noticies/dinamització-lingü%C3%ADstica-insular
https://llenguamallorca.cat/noticies/dinamització-lingü%C3%ADstica-insular


Creem el Repte Kinton: uns premis 
mensuals a creadors de contingut 
d’Instagram i de TikTok. Durant el 
2022 s’han aconseguit més de 290.000 
visualitzacions del Hashtag, un centenar 
de vídeos presentats i hem premiat 6 
creadors amb 1.000€. 

Duem a terme la primera edició del 
SAGA. El Saló del Gaming ha estat la 
gran aposta en matèria de videojocs, 
es va fer el 3 i 4 de desembre a La Farga 
de l’Hospitalet i hi van passar més de 
3.000 persones.

Compareixem a la Comissió de Cultura 
del Parlament de Catalunya per parlar 
de drets lingüístics. 

Duem a terme el seguiment i 
diferents accions de la campanya 
mésaudiovisual.cat per exigir al 
nou govern la implementació del 
decàleg de 10 mesures per potenciar 
l’audiovisual en català.

Presentem esmenes i fem 
aportacions conjuntament amb 
l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya (AADPC) 
per a la futura llei de comunicació 
audiovisual espanyola que, entre 
d’altres, afecta a les plataformes de 
vídeo sota demanda.

Cultura, lleure  
i joventut
Normalitzar el català en els 
sectors cultural, juvenil, del 
joc, la joguina i el lleure. 
Potenciar l’ús social del 
català en aquests àmbits 
mitjançant noves idees i 
dinàmiques.

https://reptekinton.cat
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5659/el-videojoc-endling-extinction-is-forever-ha-estat-el-gran-guanyador-dels-primers-premis-saga-atorgats-a-produccions-que-inclouen-el-catala
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5659/el-videojoc-endling-extinction-is-forever-ha-estat-el-gran-guanyador-dels-primers-premis-saga-atorgats-a-produccions-que-inclouen-el-catala
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5487/intervenim-a-la-comissio-de-cultura-del-parlament-per-parlar-de-drets-linguistics
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5487/intervenim-a-la-comissio-de-cultura-del-parlament-per-parlar-de-drets-linguistics
https://mesaudiovisual.cat
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5364/reclamem-que-lacord-entre-el-govern-i-netflix-no-substitueixi-la-millora-del-projecte-de-llei-audiovisual
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5364/reclamem-que-lacord-entre-el-govern-i-netflix-no-substitueixi-la-millora-del-projecte-de-llei-audiovisual


Hem impulsat la campanya “La Universitat, en 
català” per oferir un servei de queixes específic en el 
món universitari i donar assessorament a l’alumnat 
per garantir els drets lingüístics. 

Hem continuat la campanya “No t’excusis”, per 
defensar el model d’escola en català i conscienciar 
els diferents agents de la comunitat educativa del 
seu paper de referents lingüístics, juntament amb la 
USTECSTEs (IAC), el SEPC i la IntersindicalCSC.  

Hem organitzat la VII Edició del Concurs Tísner 
de Creació de Jocs de Català, amb l’objectiu que 
alumnes, mestres i escoles descobreixin la faceta 
lúdica i creativa de la llengua catalana creant el seu 
propi joc.  

Passem a l’acció per l’escola en català davant dels 
atacs rebuts aquest 2022:

1. Coordinem el manifest “Defensem l’escola en 
català”. 

2. Organitzem una campanya de signatures amb 3 
accions concretes a favor del català a l’educació. 

3. Denunciem la persecució judicial a l’ONU 
contra la immersió lingüística.

4. Ens personem contra la sentència. 

5. Alertem dels perills de la proposta de la nova 
llei en una roda de premsa al Parlament.

6. Interposem una acció al TSJC per demanar la 
nul·litat de la sentència.

Educació i món 
universitari
Treballar des de la societat civil i en 
col·laboració amb l’Administració per una 
diagnosi adequada de la situació lingüística 
i ajudar a dissenyar les actuacions que 
garanteixin la presència del català en tots els 
àmbits educatius i de recerca.

http://www.launiversitatencatala.cat
http://www.launiversitatencatala.cat
http://www.notexcusis.cat
https://jocsijoguines.cat/concurs-tisner/
https://jocsijoguines.cat/concurs-tisner/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5419/lacte-de-suport-al-manifest-defensem-lescola-en-catala-reclama-que-la-llei-de-politica-linguistica-no-es-toqui
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5419/lacte-de-suport-al-manifest-defensem-lescola-en-catala-reclama-que-la-llei-de-politica-linguistica-no-es-toqui
https://canvia.cat/escolacatala/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5435/denunciem-a-les-nacions-unides-la-persecucio-judicial-contra-la-immersio-linguistica
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5459/plataforma-per-la-llengua-es-persona-contra-lexecucio-de-la-sentencia-i-proposa-un-front-judicial-entre-associacions-i-govern
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5473/la-nova-proposta-de-llei-catalana-donaria-potestat-al-govern-espanyol-per-fixar-un-50-de-castella-a-lescola
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5473/la-nova-proposta-de-llei-catalana-donaria-potestat-al-govern-espanyol-per-fixar-un-50-de-castella-a-lescola
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5481/un-front-dentitats-cerca-la-nullitat-de-la-sentencia-del-25-per-una-infraccio-molt-greu-en-lassignacio-dun-jutge


Ens coordinem amb tots els col·legis d’advocats de 
Catalunya per difondre l’Enquesta a la justícia.

Compareixem a la Comissió de Justícia del 
Parlament de Catalunya per fer una anàlisi sobre el 
català a la Justícia.

Ens reunim amb el Centre de Mediació de Catalunya 
per impulsar un canvi normatiu perquè els 
mediadors hagin d’acreditar el català.

Analitzem la situació del català en l’ensenyament 
del Dret a Catalunya, el País Valencià i les Illes 
Balears.

Col·laborem amb el Col·legi de l’Advocacia de 
Sabadell en l’edició d’un llibre de microrelats en 
català. 

Denunciem el policia que va vulnerar el dret d’un 
advocat d’emprar el català i el va titllar de dialecte.

Justícia
Treballar per incrementar l’ús del català 
en l’àmbit judicial i donar resposta a les 
situacions de conflicte i discriminació 
lingüística, i d’indefensió jurídica.

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5600/intervenim-a-la-comissio-de-justicia-del-parlament-de-catalunya-per-analitzar-lestat-del-catala-a-la-justicia
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5600/intervenim-a-la-comissio-de-justicia-del-parlament-de-catalunya-per-analitzar-lestat-del-catala-a-la-justicia
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/302/analisi-de-la-situacio-del-catala-en-lensenyament-del-dret-2022
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/302/analisi-de-la-situacio-del-catala-en-lensenyament-del-dret-2022
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5429/collaborem-amb-el-collegi-de-ladvocacia-de-sabadell-en-ledicio-dun-llibre-de-microrelats-en-catala
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5429/collaborem-amb-el-collegi-de-ladvocacia-de-sabadell-en-ledicio-dun-llibre-de-microrelats-en-catala
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5669/reclamem-a-la-delegada-del-govern-espanyol-a-catalunya-que-sancioni-el-policia-que-va-vulnerar-el-dret-dun-advocat-demprar-el-catala-i-el-va-titllar-de-dialecto
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5669/reclamem-a-la-delegada-del-govern-espanyol-a-catalunya-que-sancioni-el-policia-que-va-vulnerar-el-dret-dun-advocat-demprar-el-catala-i-el-va-titllar-de-dialecto


Denunciem el discurs d’odi contra els 
catalanoparlants al Fòrum de Minories de l’ONU, a 
Ginebra.

Portem l’exposició “La llengua catalana, 10 milions 
de veus europees” a Croàcia, Romania i Tunísia.

La xarxa FUEN admet Plataforma per la Llengua 
com a membre associat i aprova una resolució 
crítica amb l’Estat espanyol.
La xarxa ELEN demana a l’Estat francès que no 
persegueixi el català al ple dels ajuntaments, a 
petició nostra.

Defensem la immersió lingüística a l’escola 
catalana al Fòrum regional d’Europa i Àsia Central 
per a les minories, a Viena.

Expliquem la situació del català la fira alternativa 
de Frankfurt i a un fòrum sobre el valor econòmic 
de les llengües, a Irlanda.

El periodista d’El Confidencial Marcos Lamelas, és 
condemnat a Bèlgica per calumniar i difamar de 
Plataforma per la Llengua.

Internacional
Treballar per fer créixer la presència de la 
llengua catalana a les institucions europees 
i posar de manifest la falta de normalitat 
lingüística que pateixen les llengües 
minoritzades de la Unió Europea.

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5658/denunciem-al-forum-de-les-minories-de-lonu-la-complicitat-de-lestat-espanyol-amb-el-discurs-de-lodi-contra-els-catalanoparlants
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5588/zagreb-acull-lexposicio-la-llengua-catalana-10-milions-de-veus-europees
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5588/zagreb-acull-lexposicio-la-llengua-catalana-10-milions-de-veus-europees
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5658/denunciem-al-forum-de-les-minories-de-lonu-la-complicitat-de-lestat-espanyol-amb-el-discurs-de-lodi-contra-els-catalanoparlants
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5658/denunciem-al-forum-de-les-minories-de-lonu-la-complicitat-de-lestat-espanyol-amb-el-discurs-de-lodi-contra-els-catalanoparlants
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5631/la-xarxa-elen-demana-a-lestat-frances-que-no-persegueixi-el-catala-al-ple-dels-ajuntaments
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5435/denunciem-a-les-nacions-unides-la-persecucio-judicial-contra-la-immersio-linguistica
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5435/denunciem-a-les-nacions-unides-la-persecucio-judicial-contra-la-immersio-linguistica
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5630/denunciem-el-supremacisme-linguistic-castella-a-la-fira-alternativa-del-llibre-de-frankfurt
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5630/denunciem-el-supremacisme-linguistic-castella-a-la-fira-alternativa-del-llibre-de-frankfurt
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5643/participem-en-un-forum-a-irlanda-sobre-la-capacitat-de-les-llengues-minoritzades-per-atreure-inversions-i-turisme
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5424/el-periodista-del-confidencial-marcos-lamelas-condemnat-per-calumniar-i-difamar-plataforma-per-la-llengua
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5424/el-periodista-del-confidencial-marcos-lamelas-condemnat-per-calumniar-i-difamar-plataforma-per-la-llengua


El nostre Servei de queixes i consultes lingüístiques 
torna a batre un rècord i supera per primera vegada 
les 2.000 queixes.

Aportem més de 80 vulneracions de drets 
lingüístics a l’Informe de Drets lingüístics al País 
Valencià, que en selecciona una vintena.

Ens personem a la causa judicial que ha de definir 
si les Illes Balears poden mantenir el seu model 
educatiu actual amb el català com a llengua 
vehicular.

Defensem als jutjats dues catalanoparlants de 
Terrassa i Mataró vexades i denunciades per fer 
valdre els seus drets davant d’agents de policia.

Aconseguim la retirada de la sanció a un veí 
d’Alfafar denunciat per reclamar contra una 
metgessa que no el va voler atendre si parlava en 
valencià.

Aportem defensa lletrada a ciutadans denunciats 
davant la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació 
per criticar la sentència del 25% al Twitter.

Consultes i 
assessorament 
ciutadà

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/309/informe-drets-linguistics-al-pais-valencia-2022
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/309/informe-drets-linguistics-al-pais-valencia-2022
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5562/denunciem-els-agents-de-la-policia-nacional-que-van-coaccionar-i-detenir-una-dona-per-parlar-en-catala-a-la-comissaria-de-terrassa
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5684/aconseguim-que-sarxive-lexpedient-sancionador-del-pacient-multat-per-parlar-en-valencia-a-un-metge-dalfafar
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5684/aconseguim-que-sarxive-lexpedient-sancionador-del-pacient-multat-per-parlar-en-valencia-a-un-metge-dalfafar
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5341/una-cinquantena-dusuaris-de-twitter-declararan-davant-la-fiscalia-de-delictes-dodi-i-discriminacio-per-criticar-la-sentencia-del-25


Publicació d’estudis i informes
Elaboració d’estudis sobre l’ús i la presència del 
català. La nostra organització s’ha especialitzat en 
l’elaboració d’estudis per tal d’analitzar diferents 
situacions i àmbits, i poder fer les propostes 
d’actuació més adients.

Formació lingüística 
Oferim formació sobre actituds lingüístiques, usos i 
marc legal de la llengua, mitjançant sessions i tallers 
específicament adaptats a cada necessitat.

La Corbella
Edició de la revista bianual de l’entitat que resumeix 
les activitats dutes a terme per Plataforma per la 
Llengua. 

Botiga Virtual
Engeguem la botiga virtual de Plataforma per la 
Llengua per a potenciar l’ús de la llengua a través dels 
nostres productes. 

Seu social d’atenció als socis
Plataforma per la Llengua compta amb 5 seus 
distribuïdes al territori per a atendre als socis i als 
simpatitzants. 

Eines i recursos
Exposicions de sensibilització lingüística a 
disposició d’entitats i institucions.  
Es poden veure en aquest enllaç. 

Conferències i xerrades. 
La nostra experiència i el nostre bagatge en qüestions 
de llengua avalen el discurs i la pedagogia de les 
xerrades que oferim.

Oferim enllaços web d’interès. 
Llista d’enllaços a les webs d’entitats i empreses 
vinculades amb la llengua catalana, com també a 
serveis i recursos públics i privats relacionats amb la 
llengua. 

Recursos jurídics en llengua catalana.  
Oferim un recull d’eines per poder treballar en la 
nostra llengua i superar els obstacles de la falta de 
plantilles i documents en català i el baix domini del 
llenguatge jurídic català i del vocabulari que s’hi 
associa. A la secció “Recursos jurídics en llengua 
catalana” es poden trobar diccionaris terminològics i 
correctors lingüístics, plantilles i formularis, legislació 
en català i també manuals i guies temàtiques per 
poder treballar en català. 

Etiqueta’t en català.  
Aquest portal ofereix informació als ciutadans, les 
empreses i l’Administració sobre la situació del 
català en l’etiquetatge. També conté un cercador 
de productes etiquetats en català perquè els 
consumidors disposin de més informació a l’hora de 
fer la compra.

Correccions i traduccions. 
Tenim un equip de filòlegs, correctors i traductors 
preparats per dur a terme diversos serveis lingüístics, 
adreçats especialment a empreses i entitats 
interessades a millorar la qualitat de la llengua 
catalana en la seva activitat. Oferim revisió i correcció 
de textos i traducció del castellà al català.  
Més detalls a o bé escrivint a l’adreça de correu 
serveis@plataforma-llengua.cat 

Tallers per a joves.  
Oferim una sèrie de tallers adreçats a joves per 
fomentar l’ús del català a través de la música i les 
noves tecnologies. Acostem de manera lúdica la 
llengua catalana per mitjà de tallers de rap, mems, 
xarxes socials, teatre, diversitat lingüística entre 
d’altres.

Serveis

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions
http://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/la-corbella/
https://botiga.plataforma-llengua.cat/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/exposicions/
http://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/altres/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/enllacos/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/enllacos/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/recursos-juridics-en-llengua-catalana/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/recursos-juridics-en-llengua-catalana/
http://www.etiquetatencatala.cat
http://www.plataforma-llengua.cat/serveis/correccions
http://www.plataforma-llengua.cat/serveis/correccions
mailto:serveis%40plataforma-llengua.cat%20%20?subject=
http://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/tallers-joves/


L’entitat 
en dades         

67.707  
seguidors a Twitter

38.194 
seguidors a Instagram

96.349  
seguidors a Facebook

440.449 
visites als webs de la Plataforma per la Llengua

3.734  
total d’aparicions en mitjans

1.964 
seguidors a Telegram

25.915 
socis

297
voluntaris

4.433 
subscriptors a Youtube



Plataforma per la Llengua
Carrer Sant Honorat, 7, Principal 1a 

08002 Barcelona
Tel.: 93 321 18 03

info@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat
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