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PRESENTACIÓ

La 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 audiovisual, l’acollida i l’arrelament lingüístic 
dels nouvinguts, les empreses, les universitats 
i l’educació i l’Administració, entre altres. 

Actualment l’entitat compta amb grups de 
treball en diverses comissions i té delegacions 
al País Valencià, a les Illes Balears, a la 
Catalunya del Nord, a l’Alguer, al Barcelonès, 
al Maresme, al Segrià, al Garraf, a l’Anoia, 
al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al 
Gironès. En total engloba més de 23.000 
persones i centenars de col·laboradors que 
treballen per defensar i promoure la llengua.



 Premis Martí Gasull i Roig

 El passat 17 de febrer del 2020 es va celebrar la VII 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 la 
Llibreria Catalana de Perpinyà com a reconeixement a la 
seva tasca de defensa i promoció de la llengua catalana. 
Els altres dos finalistes van ser l’organització independent 
Amical Wikimedia i l’associació de jugadors de videojocs 
Gaming.cat. El IV Premi Especial del Jurat Martí Gasull i 
Roig va ser per a Teresa Casals per la seva llarga trajectòria, 
la fermesa, la constància i la valentia de la seva tasca de 
defensa del model d’escola catalana.

PREMIS MARTÍ 
GASULL I ROIG



L’objectiu és posar sobre la taula un document 
de referència que s’actualitza anualment i que 
permeti 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 realitzat durant 
el darrer any. Aquí us mostrem algunes de les 
dades més importants de l’InformeCAT2020.

La meitat dels habitants de Catalunya 
creuen que català, valencià i mallorquí són 
llengües diferents.

8.000 nord-catalans recuperen els canals de 
la CCMA. 

El 92,3% dels algueresos voldrien que els 
alumnes aprenguessin el català a l’escola. 

Inditex, el segon grup de distribució tèxtil 
de més facturació del món, incorpora el 
català en l’etiquetatge dels seus productes. 

L’ús del català en els documents notarials 
a Catalunya el 2018 és del 9,4%, la segona 
xifra més baixa dels darrers anys. 

Cap dels 32 assistents de veu disponibles al 
mercat parla català. 

Menys del 15% dels habitants de la ciutat de 
València parlen habitualment en valencià.

Només el 30,6% del jovent de les Illes 
Balears parla majoritàriament en català 
amb els companys d’estudi.

INFORMECAT 
2020

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.



Treballar per la normalització dels usos 
de la llengua catalana i contribuir que  
el català esdevingui llengua oficial 
d’estat i obtingui així la mateixa 
consideració que la resta de les llengües 
europees de dimensions similars.

 Aconseguim que la llei d’educació 
espanyola deixi d’imposar el castellà  
com a llengua vehicular.

 Presentem els informes trimestrals sobre 
novetats legislatives, que han originat  
el primer canvi a la legislació espanyola 
sobre reconeixement de la llengua. 

 Presentem al Congrés dels Diputats una 
proposta no de llei per garantir la diversitat 
i la igualtat lingüística a l’estat espanyol.

    Organitzem la campanya “Normalitza  
la platja” per a conscienciar sobre l’ús  
del valencià en la retolació de les poblacions 
de la costa valenciana.

 Presentem esmenes a l’avantprojecte  
de llei de les Illes Balears sobre la llengua 
en l’àmbit educatiu. 

 El nou Pla de drets humans del Síndic  
de Greuges recull diverses propostes de  
la campanya “Prou de catalonfòbia”  
de la Plataforma per la Llengua. 

 Participem en el seminari internacional 
sobre les llengües en l’àmbit de la salut.

 Aconseguim que el Govern de les Illes 
Balears rectifiqui i admeti com a vàlid un 
certificat del resultat de la PCR en català.

 Aconseguim que la Policia Nacional de 
País Valencià es comprometi a atendre en 
valencià

DRETS LINGÜÍSTICS, 
RECONEIXEMENT LEGAL  
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

https://www.mespermallorca.cat/actualitat/article/agustina-vilaret-la-llei-d-educacio-blindara-el-catala-a-les-aules
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4715/el-ministeri-de-cultura-assumeix-finalment-la-promocio-del-catala-com-una-de-les-seves-funcions
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4898/demanem-al-congres-dels-diputats-que-prengui-compromisos-concrets-per-lluitar-contra-les-discriminacions-linguistiques
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4898/demanem-al-congres-dels-diputats-que-prengui-compromisos-concrets-per-lluitar-contra-les-discriminacions-linguistiques
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4743/la-plataforma-per-la-llengua-i-el-tirant-llancen-conjuntament-la-campanya-normalitzalaplatja
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4743/la-plataforma-per-la-llengua-i-el-tirant-llancen-conjuntament-la-campanya-normalitzalaplatja
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4806/neix-el-moviment-per-lescola-en-catala-a-les-illes-que-exigeix-que-la-futura-llei-deducacio-blindi-el-catala-de-manera-clara-i-efectiva
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4806/neix-el-moviment-per-lescola-en-catala-a-les-illes-que-exigeix-que-la-futura-llei-deducacio-blindi-el-catala-de-manera-clara-i-efectiva
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4693/el-nou-pla-de-drets-humans-de-catalunya-incorpora-mesures-de-la-plataforma-per-la-llengua
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4811/participem-en-el-seminari-internacional-sobre-les-llengues-en-lambit-de-la-salut
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4811/participem-en-el-seminari-internacional-sobre-les-llengues-en-lambit-de-la-salut
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4869/aconseguim-que-el-govern-de-les-illes-balears-rectifiqui-i-admeti-com-a-valid-un-certificat-del-resultat-de-la-pcr-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4869/aconseguim-que-el-govern-de-les-illes-balears-rectifiqui-i-admeti-com-a-valid-un-certificat-del-resultat-de-la-pcr-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4626/la-plataforma-per-la-llengua-aconsegueix-que-la-policia-nacional-al-pais-valencia-es-comprometa-a-atendre-la-ciutadania-quan-parle-valencia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4626/la-plataforma-per-la-llengua-aconsegueix-que-la-policia-nacional-al-pais-valencia-es-comprometa-a-atendre-la-ciutadania-quan-parle-valencia


Treballar per reduir l’impacte negatiu 
que suposa per a la llengua la divisió 
política i administrativa del domini 
lingüístic. Continuar estenent l’acció 
de la Plataforma per la Llengua arreu 
dels territoris de parla catalana.

 Campanya “Som 10 milions, som una 
llengua”: campanya a favor de la unitat de 
la llengua que ja ha aplegat més de 38.000 
signatures. Arribem a parlaments, consells 
comarcals i desenes d’ajuntaments del 
domini lingüístic a través de mocions per 
aturar la fragmentació lingüística.

Maresme
 Organitzem l’onzè Cine Pícnic a la platja 

d’Arenys de Mar.

Barcelonès
 Coordinem el primer torneig d’Scrabble 

duplicat de Barcelona.

Garraf
 Duem a terme el primer acte del grup local 

de Sitges amb el Concert de Leonmanso en 
el marc del Correllengua 2020.

DOMINI LINGÜÍSTIC

https://www.som10milions.cat
https://www.som10milions.cat
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4823/suports-institucionals-a-la-unitat-de-la-llengua
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4823/suports-institucionals-a-la-unitat-de-la-llengua
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4823/suports-institucionals-a-la-unitat-de-la-llengua
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4768/el-primer-torneig-dscrabble-duplicat-arriba-a-barcelona
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4768/el-primer-torneig-dscrabble-duplicat-arriba-a-barcelona
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4772/tret-de-sortida-amb-bona-musica-pel-naixement-dels-grups-locals-de-sitges-i-igualada
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4772/tret-de-sortida-amb-bona-musica-pel-naixement-dels-grups-locals-de-sitges-i-igualada


Baix Llobregat
 La cultura i l’associacionisme del Baix 

Llobregat s’afegeixen a la campanya de la 
unitat de la llengua “Som 10 milions, som 
una llengua”.

Vallès Occidental
 Impulsem la creació del videoclip “El meu 

somni” amb els nois i noies del Casal Cívic 
Arraona - Espai Jove i la Casa dels Pins amb 
el raper sabadellenc Nel·lo C.

Gironès
 Lliurament del XXXV Premi de 

Normalització Lingüística i Cultural  
(ADAC - Plataforma per la Llengua Gironès).

País Valencià
 Engeguem la campanya “Sanitat en 

valencià” per demanar la igualtat lingüística 
en la salut al País Valencià.

Illes Balears
 Organitzem la primera “Jornada de mitjans 

de comunicació i Llengua” a Menorca.

Catalunya del Nord
 Instal·lem una antena perquè els veïns del 

Conflent puguin veure la programació de 
ràdio i televisió en català.

L’Alguer
 Acostem el cinema i la música en català 

a l’Alguer amb el cicle de concerts en 
col·laboració amb el Festival Barnasants i el 
Cicle Gaudí.

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4849/la-cultura-i-lassociacionisme-del-baix-llobregat-amb-la-unitat-de-la-llengua
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4849/la-cultura-i-lassociacionisme-del-baix-llobregat-amb-la-unitat-de-la-llengua
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4600/els-infants-del-casal-civil-arraona-espai-jove-i-la-casa-dels-pins-de-sabadell-presenten-el-videoclip-el-meu-somni
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4600/els-infants-del-casal-civil-arraona-espai-jove-i-la-casa-dels-pins-de-sabadell-presenten-el-videoclip-el-meu-somni
https://sites.google.com/site/ateneugirona/activitats/els-premis-de-ladac
https://sites.google.com/site/ateneugirona/activitats/els-premis-de-ladac
https://sanitatenvalencia.org
https://sanitatenvalencia.org
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4785/i-jornada-de-mitjans-de-comunicacio-i-llengua-a-menorca-debat-sobre-la-situacio-i-reptes-de-futur
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4785/i-jornada-de-mitjans-de-comunicacio-i-llengua-a-menorca-debat-sobre-la-situacio-i-reptes-de-futur
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4618/installem-una-antena-perque-els-veins-del-conflent-puguin-veure-la-programacio-de-radio-i-televisio-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4618/installem-una-antena-perque-els-veins-del-conflent-puguin-veure-la-programacio-de-radio-i-televisio-en-catala


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.

 Món automobilístic: Seat estrena web en 
català a Andorra, Tesla inclou el català com 
a opció lingüística i Toyota, Lexus i Seat han 
incorporat el català als manuals d’ús. 

 Gestions amb la multinacional Apple perquè 
s’incorpori el català al seu assistent de veu, 
Siri. 

 Contactes per assolir l’etiquetatge en 
català de la roba: Cortefiel, Spriengfield, 
Women’secret, Pedro del Hierro i Fifty.

EMPRESA  
I CONSUM

 Afegim noves empreses al Segell de Producte 
Lingüísticament Responsable i arribem a les 
Illes Balears i a l’Alguer. 

 Presentem una comparativa de la 
responsabilitat lingüística dels supermercats 
a partir de les puntuacions de la CatalApp.

 Cafès Novell incorpora el català a les seves 
càpsules compostables després de les 
nostres peticions. 

 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4751/seat-estrena-web-en-catala-nomes-per-a-andorra
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4751/seat-estrena-web-en-catala-nomes-per-a-andorra
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4817/tesla-primera-automobilistica-que-inclou-el-catala-com-a-opcio-linguistica-al-vehicle
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4718/divuit-cotxes-ja-tenen-els-manuals-dus-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4765/siri-lassistent-de-veu-dapple-parlara-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4765/siri-lassistent-de-veu-dapple-parlara-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4859/grans-marques-com-springfield-i-cortefiel-ja-etiqueten-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4859/grans-marques-com-springfield-i-cortefiel-ja-etiqueten-en-catala
http://elsegell.cat/empresa/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4792/el-segell-arriba-a-les-balears-i-a-lalguer-per-promocionar-els-productes-linguisticament-responsables
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4792/el-segell-arriba-a-les-balears-i-a-lalguer-per-promocionar-els-productes-linguisticament-responsables
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/arxius/altres/EstudiCatalAppAgost2020.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/arxius/altres/EstudiCatalAppAgost2020.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4676/cafes-novell-responsable-amb-la-llengua


 “Fills de la Mina”, el videoclip de rap i 
rumba en català fet pels joves de la Mina.  
La Plataforma per la Llengua va presentar 
“Fills de la Mina”, un videoclip de rap i 
rumba en català, que pretén transmetre 
aquells aspectes positius de la Mina, com 
també aquells trets més característics 
en contrast amb els estigmes que la gent 
atribueix a aquest barri.

 

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.

 Plans d’actuació lingüística integral  
«A Ciutat Meridiana, també en català!»,  
«A Sabadell, també en català» i «A l’Eix 
Besòs, també en català».

 Nova versió millorada de l’app “Apparella’t”, 
una via per promocionar i fer més fàcil la 
creació de parelles lingüístiques.

 Elaboració i difusió de la nova guia en 
llengua romaní i en català “Camela’t del 
català” per promoure l’ús de la llengua 
catalana entre la població gitana. 

ARRELAMENT  
I COHESIÓ SOCIAL

https://www.youtube.com/watch?v=l6gqnrS9NLg
https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/ciutatmeridiana
https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/sabadell
https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/eixbesos/
https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/eixbesos/
http://apparellat.cat
http://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/guia_comunitat_evangelica_1595840566.pdf
http://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/guia_comunitat_evangelica_1595840566.pdf


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.

 Elaboració d’un decàleg de mesures per 
l’audiovisual juntament amb l’Acadèmia 
del Cinema Català i el Clúster Audiovisual 
de Catalunya, i amb l’adhesió d’algunes de 
les principals associacions professionals 
del sector, destinat als partits polítics 
que es presenten a les eleccions 
parlamentàries del 14 de febrer de 2021.

 Elaboració d’un estudi sobre Netflix, que 
mostra que 326 títols del seu catàleg ja 
tenen una versió doblada o subtitulada en 
català finançada per la Generalitat però 
que no estan a disposició del públic.

CULTURA,  
LLEURE I JOVENTUT

 Organització d’un concurs en línia per 
impulsar creadors de contingut en català 
a les xarxes socials, amb la col·laboració 
d’Adolescents.cat.

 Campanya per tal que Disney Plus ofereixi 
les versions que ja existeixen en català 
d’aquesta gran corporació a la seva 
plataforma de vídeo sota demanda.

 Creació d’una nova llista de música 
nadalenca creada per Noè Rivas, i difusió 
de les altres llistes de música en català a 
Spotify. 

 Reactivació de la campanya pel FIFA en 
català.

https://mesaudiovisual.cat
https://mesaudiovisual.cat
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/265/informe-sobre-el-catala-a-netflix
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4852/converteix-te-en-influenciador-amb-el-concurs-de-la-plataforma-per-la-llengua-i-adolescentscat
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4852/converteix-te-en-influenciador-amb-el-concurs-de-la-plataforma-per-la-llengua-i-adolescentscat
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4661/disney-discrimina-el-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4661/disney-discrimina-el-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4842/pica-i-canta-la-nova-llista-de-musica-nadalenca-creada-per-noe-rivas
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4842/pica-i-canta-la-nova-llista-de-musica-nadalenca-creada-per-noe-rivas
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4773/reclamem-que-el-fifa21-sigui-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4773/reclamem-que-el-fifa21-sigui-en-catala


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.

 Campanya “Tens els teus drets”, per donar 
assessorament a l’alumnat de la universitat 
perquè els drets lingüístics es garanteixin 
plenament. Enguany s’han rebut el triple de 
queixes per aquesta raó, motiu pel qual s’ha 
decidit dedicar-hi més esforços. 

 Intervenim en les eleccions rectorals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona 
i la Universitat de Barcelona perquè els 
nous equips rectorals adoptin una sèrie 
de compromisos lingüístics, que es vol fer 
extensiu a més universitats del domini 
lingüístic.

 Acabem el projecte “Construint Ciutat, fem 
barri” per fomentar el català entre els joves 
als instituts de Sabadell.

 Campanya per aconseguir la introducció del 
català a les escoles de l’Alguer. 

 Campanya d’Educació a les Illes Balears 
en defensa del model d’escola en català 
juntament amb diverses entitats de la 
comunitat educativa, com ara la STEI i 
l’Obra Cultural Balear. S’ha creat, arran 
d’aquesta acció, una plataforma d’entitats 
anomenada Moviment per l’Escola en 
Català a les Illes.

EDUCACIÓ I MÓN 
UNIVERSITARI

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4781/la-plataforma-per-la-llengua-triplica-aquest-curs-les-queixes-que-rep-per-discriminacio-del-catala-a-les-universitats
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4853/els-dos-candidats-a-dirigir-la-ub-es-comprometen-a-garantir-el-ple-us-de-la-llengua-catalana-a-la-universitat
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4853/els-dos-candidats-a-dirigir-la-ub-es-comprometen-a-garantir-el-ple-us-de-la-llengua-catalana-a-la-universitat
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4853/els-dos-candidats-a-dirigir-la-ub-es-comprometen-a-garantir-el-ple-us-de-la-llengua-catalana-a-la-universitat
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4525/engeguem-construim-ciutat-fem-barri-per-fomentar-el-catala-entre-els-joves-als-instituts-de-sabadell
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4525/engeguem-construim-ciutat-fem-barri-per-fomentar-el-catala-entre-els-joves-als-instituts-de-sabadell
https://www.enalgueres.cat
https://www.llenguaiescola.cat
https://www.llenguaiescola.cat


 Editem un fullet per recordar els principals 
drets lingüístics a les notaries.

 Aconseguim que la Universitat de Girona 
faci una enquesta interna per saber per 
què s’utilitza tan poc el català als exàmens 
d’accés a l’advocacia.

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.

 Nou estudi sobre la situació del català als 
estudis de Dret, on és minoritari. 

 Nova versió de l’informe “Quins obstacles 
impedeixen l’ús del català a la justícia?”.

 El Parlament de Catalunya aprova una 
resolució perquè es reprengui el pla de 
foment del català al torn d’ofici. En fem 
seguiment. Paral·lelament les sentències en 
català han augmentat tot i continuar essent 
minoritàries.

JUSTÍCIA

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4671/editem-un-fullet-per-recordar-els-principals-drets-linguistics-a-les-notaries
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4671/editem-un-fullet-per-recordar-els-principals-drets-linguistics-a-les-notaries
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/arxius/ambits-treball/Drets%2520Lingü%25C3%25ADstics/Presentació%2520estudi%25202020%2520Catalunya_FacultatsDret.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4788/menys-de-la-meitat-dhores-lectives-als-estudis-de-dret-son-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4788/menys-de-la-meitat-dhores-lectives-als-estudis-de-dret-son-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/266/quins-obstacles-impedeixen-lus-del-catala-a-la-justicia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/266/quins-obstacles-impedeixen-lus-del-catala-a-la-justicia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4769/les-sentencies-judicials-en-catala-van-augmentar-lleugerament-el-2019-despres-de-15-anys-de-caiguda
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4769/les-sentencies-judicials-en-catala-van-augmentar-lleugerament-el-2019-despres-de-15-anys-de-caiguda


INTERNACIONAL

 Participem en la informació de la feina del 
Redactor de l’ONU que fa un tractament de 
les minories lingüístiques a Espanya.  

 Presentem l’exposició “The Catalan 
Language: 10 million european voices” a 
Lisboa.

 Aconseguim el suport de 8 eurodiputats 
per reclamar l’oficialitat del català el Dia 
Europeu de les Llengües.

 Participem en la campanya de signatures per 
a una iniciativa legislativa europea de suport 
a les minories lingüístiques.

 Presentem un informe respecte del 
compliment per part d’Espanya de les 
recomanacions del Comitè del Consell 
d’Europa, que avalua el compliment de la 
CELROM.

 Continuem treballant juntament amb 
entitats europees com ELEN i FUEN

 Parlem a l’ONU sobre discursos d’odi contra 
minories lingüístiques i bones pràctiques 
per superar-les.

 Exposem la pluralitat lingüística en una 
taula rodona amb universitaris alemanyes.

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. 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4724/el-relator-especial-de-lonu-per-a-les-minories-nacionals-demana-que-lestat-espanyol-respecti-els-drets-linguistics-dels-parlants-de-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4724/el-relator-especial-de-lonu-per-a-les-minories-nacionals-demana-que-lestat-espanyol-respecti-els-drets-linguistics-dels-parlants-de-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4630/lisboa-acull-lexposicio-the-catalan-language-10-million-european-voices
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4630/lisboa-acull-lexposicio-the-catalan-language-10-million-european-voices
https://www.youtube.com/watch?v=vQ2mXaW7Kck&list=PLlCJqTMq5R8_bBrbwRPrxOhdyVZvn035L
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4760/aquest-dissabte-dia-europeu-de-les-llengues-reivindica-loficialitat-del-catala-a-europa
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4760/aquest-dissabte-dia-europeu-de-les-llengues-reivindica-loficialitat-del-catala-a-europa
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4872/la-iniciativa-legislativa-europea-de-suport-a-les-minories-linguistiques-sallarga-fins-el-7-de-febrer
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4872/la-iniciativa-legislativa-europea-de-suport-a-les-minories-linguistiques-sallarga-fins-el-7-de-febrer
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4809/celrom-laniversari-duna-proteccio-del-catala-que-no-es-encara-del-tot-efectiva
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4809/celrom-laniversari-duna-proteccio-del-catala-que-no-es-encara-del-tot-efectiva
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4809/celrom-laniversari-duna-proteccio-del-catala-que-no-es-encara-del-tot-efectiva
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4809/celrom-laniversari-duna-proteccio-del-catala-que-no-es-encara-del-tot-efectiva
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4735/la-plataforma-per-la-llengua-a-la-reunio-de-la-directiva-de-lelen
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4828/la-plataforma-per-la-llengua-participa-en-lassemblea-2020-de-la-fuen
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4832/la-plataforma-per-la-llengua-denuncia-els-missatges-dodi-contra-el-catala-en-el-marc-de-lorganitzacio-de-les-nacions-unides
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4729/exposem-la-pluralitat-linguistica-en-una-taula-rodona-amb-universitaris-alemanys


CONSULTES  
I ASSESSORAMENT 
CIUTADÀ

 Participem en l’informe de l’Observatori de 
les Discriminacions a Barcelona 2019. La 
llengua és el quart motiu de discriminació a 
la ciutat. 

 Participem en l’informe de les entitats 
del Dia dels Drets Lingüístics de 
Discriminacions.

 Xifra record de queixes lingüístiques 
rebudes. Hem atès 1.303 queixes de 
ciutadans sobre vulneracions de drets 
lingüístics. 

 Continuem el litigi amb el Tribunal Suprem 
contra la sentència del TSCV que anul·la 
parcialment el Decret de l’Oficina de Drets 
lingüístics. 

 Oferim assessorament jurídic a víctimes de 
discriminacions greus a les administracions. 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4702/les-discriminacions-linguistiques-pugen-a-barcelona-i-ja-son-el-quart-motiu-de-vulneracio-de-drets
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4702/les-discriminacions-linguistiques-pugen-a-barcelona-i-ja-son-el-quart-motiu-de-vulneracio-de-drets
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/ambits-de-treball/queixes/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/ambits-de-treball/queixes/


SERVEIS

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

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

Eines i recursos
- Exposicions de sensibilització lingüística a disposició d’entitats i institucions. Es poden veure a  
www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/exposicions/

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

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

- Recursos jurídics en llengua catalana. Oferim un recull d’eines per a 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 relacionat. A la secció «Recursos jurídics en llengua catalana» s’hi poden trobar diccionaris 
terminològics i correctors lingüístics, plantilles i formularis, legislació en català i també manuals i guies temàtiques 
per a 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 realitzar diversos tipus 
de serveis lingüístics, enfocats especialment a empreses i entitats interessades a millorar la qualitat de la llengua 
catalana en el marc de la seva activitat. Oferim revisió i correcció de textos i traducció del castellà al català. Més detalls 
a www.plataforma-llengua.cat/serveis/correccions 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 a fomentar l’ús del català a través de la música i 
les noves tecnologies. Apropem de manera lúdica la llengua catalana per mitjà de tallers de glosa, rap i mems. 

https://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/
www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/
www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/exposicions/
https://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/altres/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/enllacos/
www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/enllacos/
https://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://serveis@plataforma-llengua.cat
https://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/tallers-joves/


L’ENTITAT  
EN DADES

60.819  
seguidors a Twitter

29.995 
seguidors a Instagram

96.743  
seguidors a Facebook

23.274 
socis

350
voluntaris

184.673 
visites als webs de la Plataforma per la Llengua

2.268  
Total d’aparicions en mitjans

1.857 
seguidors a Telegram

https://twitter.com/llenguacat
https://www.instagram.com/plataformaperlallengua/
https://www.facebook.com/PlataformaxLlengua/


TERRITORI

L’ONG del català compta amb 
delegacions territorials arreu 
del territori que dinamitzen 
els centenars de voluntaris 
i proposen activitats de 
manera autònoma, com ara 
jocs de llengua, xerrades, 
col·loquis, exposicions, 
sessions de cinema a la 
fresca, tertúlies literàries, 
tallers d’escriptura i altres 
activitats de sensibilització 
lingüística. Aquestes 
delegacions també participen 
en les campanyes i les 
accions generals de l’entitat.

Gironès

Segrià 
Anoia 

Vallès Occidental
Maresme

BarcelonèsBaix Llobregat-
Esparreguera

Garraf 

País Valencià

Illes Balears

L’Alguer

https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/conflent/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/girones/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/segria/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/anoia/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/vallesoccidental/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/maresme/
http://www.plataforma-llengua.cat/territorials/barcelones/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/baixllobregat/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/garraf/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/pais-valencia/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/illes-balears/
http://www.plataforma-llengua.cat/territorials/alguer/


Despeses: 
2.661.705,64 € Edició de 

documentació
71.792,05 € 

Despeses generals 
222.280,95 €

Publicitat i socis
455.312,45 € Despeses 

de personal
568.967,63 € 

Activitats
1.333.236,97 € 

Ingressos 
exercici anterior
267.005,50 € 

Serveis 
i donatius
79.956,65 € 

Ingressos: 
3.067.870,72 € 

Quotes socis
1.757.236,83 € 

Subvencions 
públiques 
i privades

955.306,68 € 

ESTAT DE  
COMPTES 2020



Despeses: 
3.137.005,51 € Edició de 

documentació
100.000 €

Activitats
1.767.077,77 € 

Serveis 
i donatius
75.000 €

Ingressos: 
3.164.005,50 € 

Quotes socis
1.900.000 € 

Subvencions 
públiques 
i privades
922.000 € 

Despeses 
generals 
265.000 € 

Publicitat 
i socis

455.000 € Despeses 
de personal
549.927,74 € 

Ingressos 
exercici anterior
267.005,50 €
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