Al 2017,
la llengua no es toca
Memòria anual. Resum d’activitats realitzades
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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 l’àmbit socioeconòmic i audiovisual,
en l’acollida i l’arrelament lingüístic
dels nouvinguts, en les universitats i en
l’educació i a les administracions, entre

d’altres àmbits d’actuació. Actualment
l’entitat compta amb grups de treball
en diverses poblacions i té delegacions
territorials al País Valencià, al Barcelonès,
al Maresme, al Baix Llobregat, al Vallès
Occidental i a l’Alguer. En total engloba
més de 16.000 persones col·laboradores
i nombroses entitats que treballen per
defensar i promoure la llengua catalana.

Premi Martí Gasull i Roig

PREMI MARTÍ
GASULL I ROIG

El passat 27 de febrer es va celebrar la IV edició dels Premis
Martí Gasull i Roig al Teatre Poliorama de Barcelona
amb més de 600 assistents. El Premi Martí Gasull i
Roig va ser atorgat a la Comunitat Sikh de Catalunya
en reconeixement a la seva tasca en la promoció i
l’ensenyança del català entre la comunitat procedent
del Panjab. Els altres dos finalistes van ser el Grup Flaix i
l’Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya.
El I Premi Especial del Jurat Martí Gasull i Roig va ser per
a Albert Jané i Riera, escriptor, gramàtic i traductor, per la
seva trajectòria en l’estudi i l’ensenyament de la llengua a
través de la literatura infantil i juvenil.

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.

Propostes a administracions: aconseguir
la inclusió de clàusules lingüístiques en el
nou Codi de contractació de la Generalitat
de Catalunya.
Creació de les campanyes «Un estat a
favor» i #VotaperlaLlengua per promoure
la participació a favor d’un estat que
defensi la llengua en el referèndum de
l’1 d’octubre i en les eleccions del 21 de
desembre respectivament.
Denúncia del baix ús del català a Hisenda
amb la publicació de l’informe «El català,
ignorat a les pàgines web oficials de
l’Estat espanyol».

Presentació de l’«InformeCAT17». El
document recull 50 dades d’arreu dels
territoris de parla catalana i les dades
referents als àmbits en què la llengua
troba més difícil la normalització.
Elaboració del «Report sobre les
novetats legislatives en matèria
lingüística aprovades el 2016» i de petits
avançaments legislatius trimestrals per
a l’informe de normativa corresponent al
2017.

Edició, gravació i producció del llibre-disc «Mans manetes.
L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons».

DOMINI LINGÜÍSTIC
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
del territori de parla catalana.

Inauguració de la nova seu de la Plataforma per la Llengua
a València.
Edició i repartiment de 4.000 agendes en català per als
escolars de la Franja i 1.000 per a l’alumnat de primària i
secundària del Baix Segura i el Vinalopó Mitjà.
Creació de la campanya «Volem volar. Catalunya - L’Alguer»
i del web www.volemvolar.cat per reclamar el restabliment
dels vols directes entre Barcelona i la ciutat sarda. El 25 de
març de 2018 Vueling va recuperar aquest vol.
Creació de la campanya «El cinema, en valencià!» i posada
en marxa del web www.elvalenciaalcinema.cat. A més,
també es va proposar una moció per sumar suports
municipals a la campanya i es va crear un tríptic divulgatiu
per conscienciar i sensibilitzar la població sobre la situació
del valencià al cinema.

Continuació de la campanya «El català sense fronteres»,
que va recollir més de 50.000 signatures per demanar la
reciprocitat total dels mitjans en català als territoris de
parla catalana. La Plataforma per la Llengua també va
presentar una moció al Senat espanyol perquè el català no
tingui fronteres audiovisuals.
Elaboració de la guia «Què faig si...?» en valencià, un recull
de suggeriments per afrontar situacions quotidianes pel
que fa a l’ús del valencià en el dia a dia.
Elaboració de l’estudi «Usos lingüístics i utilització del
valencià en la retolació dels aeroports valencians»,
que analitza la situació del valencià en els tres aeroports
valencians pel que fa a les retolacions informatives.

ÀMBIT D’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.

Presentació i promoció de la Catalapp,
l’aplicació per a telèfons mòbils de la
Plataforma per la Llengua per valorar i
promoure l’ús del català als establiments
comercials.
Propostes i peticions a empreses: el Viena
de València incorpora el català en la
retolació.
Elaboració del decàleg «Una empresa de
10» de bones pràctiques lingüístiques en
el món de l’empresa, amb recomanacions
per a fomentar l’ús del català en el sector
empresarial.

Publicació del web «Etiqueta’t en català»
amb propostes de foment de la llengua
i un catàleg de productes etiquetats en
català.
Atenció de 273 queixes de consumidors
i elaboració del «Report de queixes
lingüístiques 2016», un resum anual
de queixes lingüístiques rebudes a la
Plataforma per la Llengua respecte
de l’ús de la llengua catalana per part
d’empreses i administracions.

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, que permeti de contribuir
a l’arrelament i a la cohesió social.

Creació i implementació dels plans
d’actuació lingüística integral
«A Ciutat Meridiana, també en català!»
i «A Sabadell, també en català».

Dinamització lingüística d’aquestes àrees per tal de
cohesionar-les socialment i millorar la qualitat de vida
dels seus ciutadans a través del català com a eina
d’integració social.

Dinamització i creació de 88 parelles
lingüístiques noves a la ciutat de
Barcelona.

Durant el 2017 també es van impulsar 22 tertúlies
lingüístiques en català i es va crear el programa
«El tren de la llengua» per promoure la creació de
parelles lingüístiques durant els trajectes en ferrocarril.

Organització del concert
«Connecta’t a la nova república»
amb les actuacions de Pirat’s Sound
Sistema, Ai Ai Ai i Brams.

Elaboració i edició de
«Amb el valencià, fem pinya»,

un recull d’experiències del procés
d’arrelament a la nostra societat en el qual
la llengua catalana té un paper vertebrador
com a llengua pròpia del territori.

Edició del llibre
«Els de cinc rius a Catalunya»,

de Gagandeep Singh, portaveu de la
Comunitat Sikh de Catalunya, que ofereix
una eina d’aprenentatge del català per a la
comunitat panjabi.

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.

Promoció de la campanya «Mems en
català» conjuntament amb Ycom.cat per
fomentar la creació i l’ús de mems en
llengua catalana a través dels comptes de
Twitter i Instagram.
Creació i implementació dels plans de
sensibilització lingüística «Escapulats,
fem equip en català!» amb el CE Europa i
«Amb el català, de cara a barraca!» amb el
RCD Espanyol per sensibilitzar jugadors,
entrenadors i pares sobre usos lingüístics
en el futbol base.

Creació de la llista de Spotify «Fes-te la
festa!» elaborada pel PD Marc Serrats amb
més de vuit hores de música en català.
Organització i promoció de tallers de
glosa per a entitats juvenils de lleure en
col·laboració amb l’associació de foment
del glosat Cor de Carxofa.
Renovació del web www.jocsijoguines.
cat amb l’objectiu de crear un espai més
accessible i útil per als usuaris.
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EDUCACIÓ I MÓN
UNIVERSITARI
Treballar des de la societat civil i en
col·laboració amb l’Administració per
a 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.

Repartiment de 10.000 llibres-discos
«Mans manetes. L’Alguer: paraules,
cançons i veus de minyons» entre els
alumnes, professors i famílies de les
escoles de l’Alguer i 4.000 discos entre les
escoles de Sabadell.
Elaboració del document «La immersió
lingüística a Catalunya», que explica
en què consisteix el model d’immersió
lingüística de Catalunya explicant-ne les
característiques i els objectius.

Creació i dinamització dels tallers «Al
Baix Besòs, el català amb ritme!» amb
més d’un miler d’alumnes d’instituts de
Badalona, Santa Coloma de Gramenet
i Dosrius. Aquesta iniciativa de la
Plataforma per la Llengua en col·laboració
amb l’Associació Cor de Carxofa té com a
objectiu recuperar i promocionar la glosa
per convertir-la en una eina de cohesió
entre els joves.

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.

Creació i difusió de la campanya
«La justícia en català» per denunciar la
situació residual i precària de la llengua
catalana en l’àmbit de la justícia.
Petició de 5 compromisos als candidats
al deganat de l’Il·lustre Col·legi de
l’Advocacia de Barcelona. 4 dels 6
candidats s’hi van comprometre, inclosa la
candidata guanyadora.
Treball de camp de l’estudi sobre l’ús del
català a les notaries, que es presenta el
2018.

Publicació de l’estudi «Quins són els
obstacles que impedeixen l’ús del
català a la justícia?» i anàlisi dels «Cinc
despropòsits amb què et pots trobar
si vols fer l’examen de l’advocacia en
català».
Assessorament de queixes i consultes
sobre la vulneració dels drets lingüístics
i trasllat d’aquests casos al Departament
de Justícia.

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

Compareixença al Parlament Europeu
per a denunciar les discriminacions
lingüístiques estructurals de l’Estat
espanyol i denúncia al Consell d’Europa
dels incompliments per part d’Espanya de
la Carta europea de les llengües regionals
o minoritàries.
Creació de la versió anglesa del web de
la Plataforma per la Llengua per donar
a conèixer la situació de la llengua
catalana i la feina de l’entitat en l’àmbit
internacional.

Presentació de les guies «The Catalan
Language» (anglès), «La langue
catalane» (francès) i de l’edició 2017 de
l’informeCAT en anglès per explicar la
situació del català als visitants estrangers.
Enviament d’una carta als candidats
a presidir el Parlament Europeu per
demanar el seu compromís a permetre
l’ús del català en la institució.
Participació en l’assemblea general de la
Xarxa per a la Promoció de la Diversitat
Lingüística a la Unió Europea.

ÀMBIT DE CONSULTES
I ASSESSORAMENT
CIUTADÀ

Servei de queixes

Informe anual de queixes

Aquest servei atén consultes i queixes lingüístiques de
ciutadans, consumidors, administracions i mitjans. Es pot
consultar l’apartat de queixes al web
www.plataforma-llengua.cat/queixes

La Plataforma per la Llengua elabora cada any un estudi per
sectors de les consultes i queixes rebudes i les actuacions
realitzades. L’objectiu d’aquest informe és conscienciar els
agents socials perquè les situacions de discriminació per raó
de llengua siguin cada vegada menys presents.

SERVEIS

Realització d’estudis

Eines i recursos

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.

- Exposicions de sensibilització lingüística a disposició d’entitats i institucions. Veieu-les a
www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/exposicions/

Correccions i traduccions

- 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/quefem/eines-recursos/enllacos/

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 envieu un correu a:
serveis@plataforma-llengua.cat

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/

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

- Documents notarials: Oferim diferents 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/
- 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.
- 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. A més també podeu
trobar productes i marxandatge de l’entitat a la botiga en línia.

L’ENTITAT
EN DADES

socis

14.928
242 mil
1.297
Total d’aparicions en mitjans

77.116

seguidors a Facebook

visites als webs de la Plataforma per la Llengua

42.808

seguidors a Twitter

9.650

seguidors a Instagram

TERRITORI
Vallès Occidental
Més informació >>

L’ONG del català compta amb
6 delegacions territorials 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
accions generals de l’entitat.

Maresme

Més informació >>

Baix LlobregatEsparreguera
Més informació >>

País Valencià
Més informació >>

L’Alguer
Més informació >>

Publicitat i socis
310.844,99 €

ESTAT DE
COMPTES 2017
L’ONG del català compta
amb 6 delegacions
territorials 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 accions generals de
l’entitat.

Despeses
de personal
406.507,68 €

Activitats
1.062.777,57 €

Despeses
generals
182.454,9 €

Despeses:

2.018.546,32 €

Edició de
documentació
55.961,18 €

Ingresos:

Quotes socis
934.777,92 €

2.044.701,64 €

Subvencions
públiques
i privades
802.399,32 €

Serveis
i donatius
307.524,4 €

PRESSUPOST 2017

Publicitat i socis
235.000 €

Despeses de personal
393.081,20 €
El pressupost del 2017 ha
permès poder continuar
implementant i consolidar
projectes i accions importants
per a l’entitat, com ara
la CatalApp, les agendes
escolars per a la Franja i el
País Valencià o inaugurar
la nova seu de l’entitat al
País Valencià. L’augment de
socis i d’ingressos privats ha
comportat també un augment
del nombre i la qualitat de les
diverses accions de l’entitat.

Despeses generals
195.623,08 €

Despeses:

Activitats
1.062.137,26 €

1.932.841,54 €

Edició de
documentació
47.000 €

Ingresos:

Quotes socis
850.081,20 €

Subvencions
públiques i
privades
750.000 €

1.932.841,54 €

Serveis
i donatius
27.002€

Ingressos
exercici anterior
305.839,54 €

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

