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En el 2015, ens hem 
plantat pel català! 



SUMARI 
MEMÒRIA 2015

10.689
socis al 2015 PRESENTACIÓ

PREMI 
MARTÍ 
GASULL I 
ROIG

ÀMBIT D’EMPRESA  
I CONSUM

ÀMBIT D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA

ÀMBIT CULTURA I MÓN 
AUDIOVISUAL

ÀMBIT  
JOC I JOGUINES

ÀMBIT 
D’EDUCACIÓ 
I MÓN 
UNIVERSITARI

ADMIN.  
PÚBLIQUES I  
RECONEIXEMENT 
LEGAL JUSTÍCIA

ÀMBIT DE 
CONSULTES I 
ASSESSORAMENT 
CIUTADÀ SERVEIS

ESTAT DE  
COMPTES I 
PRESSUPOST 
2015TERRITORI

ÀMBIT DE 
CONSCIENCIACIÓ 
LINGÜÍSTICA

L’ENTITAT EN DADES



PRESENTACIÓ

La Plataforma per la Llengua és una organització no 
governamental que treballa per promoure la llengua 
catalana com a eina de cohesió social. Treballem 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.

Actualment tenim diversos grups de treball en diferents 
poblacions i delegacions territorials al País Valencià, 
Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental, l’Alguer i la 
que s’ha creat aquest 2015, la delegació de les Terres de 
Ponent.

Després de més de 23 anys de feina constant, el 
projecte de la Plataforma per la Llengua ha fet passes 
importants i ara es troba en un moment clau per a 
la seva consolidació. Els impactes d’actes i accions 
promogudes durant aquest any en són una mostra:

El 12 de febrer, l’Escola Valenciana s’enduia el guardó 
de la segona edició del Premi Martí Gasull i Roig en 
una sala Teatre del Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona que era plena. També és una mostra 
la vitalitat de la nostra entitat poder convocar 500 
persones a la plaça comercial del Born per  
“plantar-se” pel català i reivindicar-lo com a llengua 
comuna. Aquest any, vam crear una nova iniciativa,  

el primer concurs Tísner de creació de jocs de català, tot 
un repte il·lusionant de sensibilització dirigit a escoles. 
També hi ha hagut èxits com assolir ser trending topic 
a Twitter per la campanya de recollida de signatures 
que reclamava que Netflix incorporés títols en català, 
campanya amb la qual inauguràvem nova web de 
pressió, el canvia.cat. Milers de persones van passar per 
la festa del joc i la joguina celebrada el mes novembre 
i, ja un clàssic esperat, al maig es va presentar la quarta 
edició de l’InformeCat, 50 dades estadístiques que 
mostren a mode de baròmetre la situació del català.

Aquestes i altres campanyes ens situen ara com 
l’entitat de referència de la societat civil en l’àmbit 
de la llengua. Aquest 2015 hem assolit la xifra 
màgica de 10.000 socis, tot un reconeixement a la 
feina ben feta i efectiva, que en l’àmbit únicament 
de la llengua cap altra entitat del país no ha 
aconseguit. És per això que som l’“ONG del català”.

http://canvia.cat


 2n Premi Martí Gasull i Roig

 El 12 de febrer, l’Escola Valenciana, federació de 29 
associacions per la llengua, rebia el màxim guardó que 
atorga la Plataforma per la Llengua per la seva tasca en 
la normalització lingüística en tots els àmbits d’ús de la 
llengua, amb especial incidència en el sistema educatiu 
valencià. 

 Els finalistes foren les cerveses Moritz i Albert Jané, 
gramàtic, traductor i dinamitzador de la literatura infantil i 
juvenil en català i director de la revista Cavall Fort.

PREMI MARTÍ 
GASULL I ROIG



04 Un compromís ferm 
de complir els drets 
del consumidor pel 
que fa a l’etiquetatge 
de productes.

05 I, finalment, fer del 
FCB l’ambaixador del 
català al món.

Incrementar la presència de la llengua 
catalana en el món socioeconòmic i 
en tot allò que afecta la relació amb el 
consumidor.

 Redacció d’informes dels usos lingüístics 
en les aerolínies i les empreses de lloguer 
de cotxes.

 Col·laboracions amb Wiccac per millorar 
el català als webs de les empreses.

 Elaboració d’informes sobre la normativa 
que imposa el castellà a les empreses i en 
l’etiquetatge. 

 Conveni de col·laboració amb el Futbol 
Club Barcelona Club Barcelona.

01 Que el català sigui 
llengua plenament 
oficial del club.

02  Que el  jovent que 
forma part de la 
Masia acabi tenint 
bones competències 
lingüístiques en 
català.

03 Que la llengua 
catalana sigui la 
prioritària en els drets 
televisius.

ÀMBIT D’EMPRESA  
I CONSUM

 Compromisos del Barça

Àmbits de treball

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/ambits-de-treball/empresa-i-consum/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/ambits-de-treball/empresa-i-consum/


Contribuir a la inclusió i la cohesió 
social prenent la llengua catalana com 
a eix vertebrador de la diversitat.

 500 persones reivindiquen el català com 
a llengua comuna i de cohesió social  
“plantant-se”.

 Dinamització de la xarxa d’entitats de 
persones d’origen nouvingut.

 Edició i publicació de materials per 
apropar el català a diversos col·lectius 
de persones nouvingudes. (Guia per a 
comerciants xinesos, guia adreçada a la 
comunitat filipina, manifest “El català, 
llengua comuna” en urdú...)

 Dinamització de parelles lingüístiques 
juvenils i activitats culturals i 
lingüístiques.

ÀMBIT D’ACOLLIDA 
LINGÜÍSTICA

Espot, “planta’t pel català”

https://www.youtube.com/watch?v=qRlY83x1RKI
https://www.youtube.com/watch?v=qRlY83x1RKI


Impulsar la presència de la 
llengua catalana en les indústries 
audiovisuals i en els mitjans 
de comunicació, i fer difusió de 
la música, la literatura i altres 
creacions artístiques i culturals  
en la nostra llengua.

 Netflix en català.  
La campanya #NetflixInCatalan va assolir més de 25.000 
signatures perquè aquesta companyia incorporés títols en 
català, objectiu que s’ha aconseguit a principis del 2016. 

 Campanya per incrementar les projeccions 
en català al Festival de Sitges. 
Com a resultat, el Festival es compromet a incrementar de 
forma fefaent les pel·lícules en català de cara a la propera 
edició.

 Campanya “El català, al cinema!  
Que no ens expliquin pel·lícules!”  
Campanya per denunciar l’abús de les distribuïdores en 
relació amb els ajuts públics per al doblatge en català. 
S’envien 3.000 cartes a les grans distribuïdores. 

ÀMBIT DE CULTURA  
I MÓN AUDIOVISUAL

Web cinema en català

http://elcatalaalcinema.cat
http://elcatalaalcinema.cat


Treballar per a la normalització del 
sector del joc i la joguina en català a 
tot l’àmbit lingüístic de parla catalana.

 1a edició del concurs Tísner de creació de jocs 
de català. 
Concurs creatiu de jocs de català que es treballa dins del 
curricular de les escoles. Es valora el concepte del joc, la 
dinàmica, la integració de la llengua, la originalitat i la creativitat. 
En aquesta primera edició van participar 13 aules de Barcelona.

 12a Festa per al joc i el lleure en català, la cita 
anual amb botigues i empreses del sector per 
reivindicar la joguina en català.

 Potenciar el web jocsijoguines.cat amb la 
difusió de les joguines que incorporen el català 
disponibles al mercat. 

 Realització d’un estudi sobre la situació dels 
videojocs en català.

ÀMBIT DE JOC 
I JOGUINES

Web jocs i joguines

http://jocsijoguines.cat
http://jocsijoguines.cat


Treballar per tal que el català sigui la 
llengua vehicular a l’educació primària 
i secundària i fer especial incidència 
al món universitari en la defensa dels 
drets lingüístics.

 Campanya per a la defensa dels drets 
lingüístics a la universitat 

EDUCACIÓ I MÓN 
UNIVERSITARI

 Treball conjunt amb la coordinadora 
d’entitats somescola.Cat.

 Accions de resposta en defensa del 
model d’escola catalana.

01 Poder rebre 
l’ensenyament de tots 
els graus íntegrament 
en català.

02 Més oferta de postgraus 
i màsters oficials en 
català.

03 Que tot el professorat 
que s’incorpori a les 
universitats conegui 
prou la llengua 
catalana.

04 Que totes les 
universitats elaborin 
un reglament d’usos 
lingüístics i que el 
compleixin

05 Que s’anunciï la llengua 
de docència i que es 
respecti.

06 Treball conjunt amb la 
coordinadora d’entitats 
somescola.cat

07 Accions de resposta 
en defensa del model 
d’escola catalana.

Estudiar en català

http://somescola.cat
http://estudiarencatala.cat
http://estudiarencatala.cat


Incidir en la normalització dels usos i 
reconeixements oficials de la llengua 
catalana.

 Elaboració i presentació de les “balances lingüístiques”, el 
document que compara per àmbits el tractament desigual 
del català i el castellà per part de l’Estat espanyol.

 Decàleg de la Plataforma per la Llengua als partits que van 
concórrer a les eleccions municipals de 2015 a Catalunya.

 Col·laboració amb administracions per normalitzar 
topònims a carreteres i aeroports.

 Llançament de la campanya “batega en valencià” per demanar 
compromisos amb la llengua al president Ximo Puig .

 Organització de diverses visites a entitats i institucions 
europees a Brussel·les per incidir en campanyes sobre l’ús 
del català a la Unió Europea.

ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES I 
RECONEIXEMENT LEGAL

Balances lingüístiques

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/155/balances-linguistiques-2015
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/155/balances-linguistiques-2015


Sensibilitzar  de la situació de 
vulnerabilitat i /o potencialitat de la 
llengua catalana en diferents camps.

 Presentació de la quarta edició de l’InformeCAT amb 50 
dades estadístiques actualitzades i significatives sobre 
la llengua. Constatem que el català té una gran vitalitat 
allà on l’Estat no legisla i que hi ha una manca de 
reconeixement del català. 

 Publicació de la guia “Què faig si...?” per a parlants que 
necessiten eines per parlar més en català.

 Presentació, amb Òmnium Cultural i la Xarxa Cruscat, 
del VII Informe sobre la llengua catalana, una anàlisi en 
profunditat i per àmbits de la situació del català.

ÀMBIT DE CONSCIENCIACIÓ 
LINGÜÍSTICA

InformeCat 2015

https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2015_1430810660.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2015_1430810660.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2015_1430810660.pdf


Maldar per millorar la situació de 
la llengua catalana en l’àmbit de 
la justícia. Atendre i assessorar 
la ciutadania i treballar per al 
desenvolupament legislatiu.

 Elaboració i difusió de documents notarials en català.

 Recopilació de 16 casos de discriminacions lingüístiques 
greus a les administracions espanyoles.

 Suport i assessorament legal de les víctimes de 
discriminacions lingüístiques.

 Difusió del joc de sensibilització lingüística sobre els drets 
lingüístics a la justícia (catavolta).

JUSTÍCIA



ÀMBIT DE CONSULTES 
I ASSESSORAMENT 
CIUTADÀ

apartat de queixes

Servei de queixes
Durant el 2014 es van recollir 336 queixes per motius 
lingüístics. L’empresa que encapçala la llista és Tripadvisor; 
i de les administracions públiques, el Ministeri de Foment i 
l’Ajuntament de Barcelona. S’han atès consultes de ciutadans, 
consumidors, administracions i mitjans.

Es pot consultar l’apartat de queixes al web  
www.plataforma-llengua.cat/queixes

Informe anual de queixes 
La Plataforma per la Llengua elabora cada any un estudi per 
sectors de les consultes i queixes rebudes i de les actuacions 
realitzades durant l’any, que presenta públicament als mitjans 
de comunicació. L’objectiu és conscienciar els agents socials 
perquè les situacions de discriminació per raó de llengua 
siguin cada vegada menys presents.

http://www.plataforma-llengua.cat/queixes
http://www.plataforma-llengua.cat/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.  
 www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/

Realització d’estudis
Elaboració d’estudis sobre l’ús i la presència del català per 
encàrrec. 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.

www.plataforma-llengua.cat/que-fem/ estudis-i-publicacions/

Eines i recursos
- Exposicions de sensibilització lingüística a disposició 
d’entitats i institucions. Veieu-les 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.

- Enllaços web d’interès  
Llistat 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. www.plataforma-llengua.
cat/ que-fem/eines-recursos/enllacos/ 

- Documents notarials: Oferimdiferents models de textos 
notarials en català per tal que tant notaries com persones a 
títol individual els puguin descarregar i utilitzar-los. La nostra 
voluntat és estimular, facilitar i normalitzar l’ús de documents 
en català i facilitar el que per llei les notaries del principat de 
Catalunya estan obligades a fer www.plataforma-llengua.cat/
que-fem/eines-recursos/documents-notarials/

- Venda de litografies. Obres d’art i cartells que artistes 
catalans de renom (Tàpies, Brossa, Perejaume, Jordi Alcaraz) 
ens han cedit en benefici de la nostra tasca. Botiga en línia  
www.plataforma-llengua.cat/col-labora/botiga/

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. 

www.plataforma-llengua. cat/serveis/correccions o bé envieu 
un correu a: serveis@ plataforma-llengua.cat

www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/
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/enllacos/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/documents-notarials/
www.plataforma-llengua. cat/serveis/correccions
http://www.plataforma-llengua.cat/serveis/correccions
http://serveis@ plataforma-llengua.cat


L’ENTITAT  
EN DADES

242
mil visites
al web
www.plataforma-llengua.cat

32.384
seguidors a Twitter

3.226
seguidors a Instagram

58.066
seguidors a Facebook

800
impactes
a mitjans
de comunicació

més de 

10.689
socis al 31 de desembre de 2015 
www.plataforma-llengua.cat/col-labora/socis-subscripcio-particular

Més de 500  
voluntaris actius

http://www.plataforma-llengua.cat
https://twitter.com/llenguacat
https://www.instagram.com/plataformaperlallengua/
https://www.facebook.com/PlataformaxLlengua/
https://www.plataforma-llengua.cat/col-labora/socis-subscripcio-particular


Baix Llobregat-
Esparreguera

Maresme

Vallès Occidental

Terres de ponent

País Valencià

L’Alguer

TERRITORI

La Plataforma per la Llengua 
té 6 delegacions territorials 
que dinamitzen 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. Així mateix, 
creen les seves pròpies 
campanyes de denúncia i 
seguiment de la legislació, 
segons els interessos 
de cada grup local, o 
promocionen campanyes 
generals de l’entitat des del 
seu domini lingüístic.

Més informació >>

Més informació >>

Més informació >>

Més informació >>

Més informació >>

http://www.plataforma-llengua.cat/territorials/pais-valencia/
http://www.plataforma-llengua.cat/territorials/alguer
http://www.plataforma-llengua.cat/territorials/baixllobregat/
http://www.plataforma-llengua.cat/territorials/maresme/
http://www.plataforma-llengua.cat/territorials/vallesoccidental/


Ingressos: 
1.406.709,17 €

Subvencions 
públiques 
i privades

740.003,79 €

Quotes socis
616.428,71 €

Edició de
documentació
34.749,34 €

Ingressos 
exercici anterior
13.519,39 €

Serveis i donatius
36.757,79 €

Despeses 
de personal

296.608,78 €

Despeses
generals

305.354,91€

Activitats
598.794,54 €

Despeses: 
1.235.507,57 €

ESTAT DE  
COMPTES 2015

La Plataforma per la Llengua 
va preveure per al 2015 
un pressupost enfocat 
principalment a la creació 
i realització d’activitats per 
conscienciar de l’ús de la 
llengua catalana. La previsió 
econòmica contemplava 
que els ingressos de caràcter 
privat serien superiors 
als fons públics, un fet 
que permetria a l’entitat 
diversificar la seva activitat 
amb més llibertat per 
fer accions i propostes 
independents per servir 
els socis i per divulgar i 
fomentar els drets lingüístics 
dels catalanoparlants.



Edició de
documentació
33.880,00 €

Ingressos 
exercici anterior
13.519,39 €

Serveis i donatius
26.450,00 €

Despeses: 
1.263.161,42 €

Ingressos: 
1.251.319,39 €

Activitats
622.842,94 €

Despeses 
de personal

320.900,48 €
Despeses
generals

285.538,00 €

Subvencions 
públiques i privades

685.000,00 €

Quotes socis
526.350,00 €

PRESSUPOST 2015

L’estat de comptes del 
2015 posa en evidència 
l’eficiència de la gestió a 
l’ONG del català, que va 
aconseguir generar més 
recursos dels que preveia 
inicialment alhora que va 
desenvolupar les seves 
activitats amb menys 
diners dels que s’havien 
pressupostat. També cal 
destacar el notable augment 
del nombre de socis, que ja 
ha superat la xifra de 10.000 
i que ha permès  tenir més 
ingressos per quotes de les 
persones que fan la seva 
aportació per a la defensa 
de la llengua.



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

http://www.plataforma-llengua.cat

