
El 2019, 25 anys  
treballant per la llengua
Memòria anual. Resum d’activitats



SUMARI 
MEMÒRIA 2019

19.766 
socis al 2019
L’ENTITAT 
EN DADES

ESTAT DE  
COMPTES  
I PRESSUPOST 
2019

PRESENTACIÓ

PREMIS 
MARTÍ 
GASULL  
I ROIG DRETS LINGÜÍSTICS

DOMINI LINGÜÍSTIC

EMPRESA  
I CONSUM

ARRELAMENT  
I COHESIÓ SOCIAL

CONSULTES  
I ASSESSORAMENT 
CIUTADÀ

CULTURA, 
LLEURE  
I JOVENTUT

JUSTÍCIA INTERNACIONAL

25 ANYS DE LA  
PLATAFORMA 
PER LA LLENGUA

TERRITORI

EDUCACIÓ I MÓN 
UNIVERSITARI

SERVEIS



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 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 quasi 
20.000 persones i centenars de col·laboradors 
que treballen per defensar i promoure la 
llengua.



 Premis Martí Gasull i Roig

 El passat 4 de febrer del 2019 es va celebrar la VI edició 
dels Premis Martí Gasull i Roig al Teatre Poliorama 
de Barcelona, acte que va comptar amb més de 500 
assistents. El Premi Martí Gasull i Roig va ser atorgat a Som 
Energia com a reconeixement a la seva tasca de defensa 
i promoció de la llengua catalana. Els altres dos finalistes 
van ser el grup de música Pupil·les i la Casa Amaziga de 
Catalunya. El III Premi Especial del Jurat Martí Gasull i 
Roig va ser per a Maria del Mar Bonet per la seva llarga 
trajectòria com a cantant en llengua catalana i la seva 
extensa discografia en la nostra llengua.

PREMIS MARTÍ 
GASULL I ROIG



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.

 Propostes i seguiment de compromisos 
electorals als partits que es presenten a les 
eleccions generals espanyoles, catalanes i 
valencianes, balears i municipals.  

 Recerca de novetats legislatives en matèria 
lingüística i denúncia dels principals 
dèficits.

 Estudi comparatiu sobre el tractament de les 
llengües pròpies en estats plurilingües: Cap a 
la igualtat o cap a la supremacia lingüística? 

 Participació en el Pla «Estructura de Drets 
Humans de Catalunya», coordinat pel 
Síndic de Greuges mitjançant l’organització 
d’una Àgora de Drets lingüístics.  

 Estudi Reanimem el català i propostes per a 
millorar la situació del català en l’àmbit de 
la salut.

 Presentem a la Generalitat Valenciana 
l’informe de denúncies dels drets lingüístics 
al País Valencià 2019.

DRETS LINGÜÍSTICS, 
RECONEIXEMENT LEGAL  
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/236/compromisos-per-a-les-eleccions-generals-a-les-corts-espanyoles-del-28a
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/236/compromisos-per-a-les-eleccions-generals-a-les-corts-espanyoles-del-28a
https://proudecatalanofobia.cat/ 
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4480/incrementen-un-49-les-normatives-discriminatories-amb-el-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4480/incrementen-un-49-les-normatives-discriminatories-amb-el-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/249/cap-a-la-igualtat-o-cap-a-la-supremacia-linguistica
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/249/cap-a-la-igualtat-o-cap-a-la-supremacia-linguistica
http://www.estimelcatala.cat/ 
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/6771/Pla%20drets%20humans%20de%20Catalunya_EDHC_cat.pdf
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/6771/Pla%20drets%20humans%20de%20Catalunya_EDHC_cat.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/231/reanimar-el-catala-dades-i-propostes-per-a-millorar-la-situacio-de-la-llengua-en-lambit-sanitari-a-catalunya
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4541/la-plataforma-per-la-llengua-del-pais-valencia-se-suma-a-la-peticio-que-la-generalitat-actue-front-el-creixement-de-casos-de-valencianofobia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4541/la-plataforma-per-la-llengua-del-pais-valencia-se-suma-a-la-peticio-que-la-generalitat-actue-front-el-creixement-de-casos-de-valencianofobia


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 audiovisual, «El català sense 
fronteres», per exigir la reciprocitat total 
dels mitjans en català als territoris de parla 
catalana i la instal·lació d’un repetidor a la 
Catalunya del Nord. 

 Difusió de la Guia CatNord per a 
catalanoparlants. 

 Campanya #Som10milions per la  
unitat de la llengua. Demanem a les 
administracions públiques que treballin 
conjuntament per la llengua catalana  
i aturin la fragmentació lingüística.  

Participació en el Festival Barnasants.

 Coordinació de grups territorials i locals 
existents arreu del domini lingüístic i creació 
de nous grups territorials i locals: Menorca, 
Horta de València, Molins de Rei, Badalona  
i Girona.

DOMINI LINGÜÍSTIC

https://www.catalasensefronteres.cat/
https://www.catalasensefronteres.cat/
https://guiacatnord.cat/
https://www.som10milions.cat/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4323/barnasants-porta-maria-del-mar-bonet-i-quico-pi-de-la-serra-a-lalguer
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/


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.

 Llançament del Segell de Producte 
Lingüísticament Responsable 

 Contactes per assolir l’etiquetatge en català 
de la roba. El Grup Inditex (Zara, Bershka, 
Pull&Bear...), Mango i Roger’s ja etiqueten 
en català.  

 

EMPRESA  
I CONSUM

 Campanya per la incorporació del català 
als webs dels principals concessionaris amb 
presència a Catalunya.  

 Aprofitem les queixes que ens fan arribar 
per generar canvis concrets. Aconseguim 
que Applus incorpori el català al blog i 
newsletter

http://elsegell.cat/
http://elsegell.cat/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4308/inditex-fa-efectives-les-peticions-de-la-plataforma-per-la-llengua-i-afegeix-letiquetatge-en-catala-als-seus-productes
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4337/ford-incorpora-el-catala-en-els-webs-dels-concessionaris-oficials-per-a-catalunya
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4337/ford-incorpora-el-catala-en-els-webs-dels-concessionaris-oficials-per-a-catalunya
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4434/applus-comenca-a-comunicar-en-catala-als-seus-canals-digitals
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4434/applus-comenca-a-comunicar-en-catala-als-seus-canals-digitals


 Organització del concert “Meridiana Rock” 
amb les actuacions de Doctor Prats, Roba 
Estesa, Auxili, Suu, Nel·lo C. i Els infumables. 
Una iniciativa per promoure la música i 
el català com a eines de cohesió social al 
districte de Nou Barris de Barcelona.

 Llançament de l’aplicació Apparella’t, una 
nova via per promocionar i fer més fàcil 
la creació de parelles lingüístiques, i que 
compta amb el suport del Govern de les 
Illes Balears, la Generalitat de Catalunya  
i la Generalitat Valenciana.

 

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.

 Implementació i dinamització dels plans 
d’actuació lingüística integral «A Ciutat 
Meridiana, també en català!» i «A Sabadell, 
també en català». Actuant en els àmbits 
cultural, comercial, sanitari, educatiu 
i religiós, s’han dut a terme grups de 
conversa, tallers a escoles, contacontes, 
sortides i altres activitats amb l’objectiu 
de transformar els hàbits lingüístics de la 
població i donar visibilitat al català com a 
eina de cohesió social.

 Difusió del  vocabulari específic del 
sector de les telecomunicacions (català/
urdú/ bengalí/panjabi) i de les comunitats 
religioses

ARRELAMENT  
I COHESIÓ SOCIAL

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4357/el-meridiana-rock-reivindica-la-musica-en-catala-com-a-eina-de-cohesio-a-nou-barris
http://apparellat.cat/
https://www.plataforma-llengua.cat/pla-dactuacio-linguistica-integral/
https://www.plataforma-llengua.cat/pla-dactuacio-linguistica-integral/
https://www.plataforma-llengua.cat/pla-dactuacio-linguistica-integral/a-sabadell-tambe-en-catala/
https://www.plataforma-llengua.cat/pla-dactuacio-linguistica-integral/a-sabadell-tambe-en-catala/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/251/manual-de-vocabulari-basic-per-al-sector-de-les-telecomunicacions
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/238/guia-vitau-al-catala-catala-ucraines
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/238/guia-vitau-al-catala-catala-ucraines


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. 

 Organització de tallers musicals de rap i de 
glosa i tallers de xarxes socials per a joves 
d’instituts i associacions de lleure juvenil 
per promoure activitats de lleure en català.  

 Actuacions per tal que el servei de préstec 
d’audiovisuals eBibliocat tingui pel·lícules 
en català del catàleg de FilminCat i els 
continguts del web en català. 

 Actuacions per tal que els ajuts de la 
Generalitat de Catalunya a la música i al 
cinema propi afavoreixin més i millor a la 
llengua catalana.

CULTURA,  
LLEURE I JOVENTUT

 Col·laboració amb el nou programa 
d’iCatkids per tal de promoure youtubers, 
instagramers i tot tipus d’influenciadors  
a les xarxes en català.

 Co-organització del Cicle Gaudí a l’Alguer, 
on es van projectar quatre pel·lícules de 
producció catalana per reforçar el vincle 
lingüístic i cultural entre l’Alguer  
i Catalunya.

 Creació de noves llistes de música en català 
a Spotify: “Cantar sense parar” creada per 
El Pot Petit, i  “Créixer cantant” creada per 
la Dàmaris Gelabert.

https://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/tallers-joves/
https://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/tallers-joves/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4443/el-servei-de-prestec-dobres-audiovisuals-de-lebibliocat-ja-ofereix-el-web-i-un-cataleg-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4443/el-servei-de-prestec-dobres-audiovisuals-de-lebibliocat-ja-ofereix-el-web-i-un-cataleg-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4224/prop-de-2000-joves-shan-beneficiat-dels-tal
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4445/busquem-infants-i-joves-que-vulguin-triomfar-a-les-xarxes-socials-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4445/busquem-infants-i-joves-que-vulguin-triomfar-a-les-xarxes-socials-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4506/el-documentari-petitet-a-lalguer-amb-el-cicle-gaudi
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4545/descobreix-cantar-sense-parar-la-nova-llista-de-reproduccio-a-spotify-creada-amb-el-pot-petit
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4545/descobreix-cantar-sense-parar-la-nova-llista-de-reproduccio-a-spotify-creada-amb-el-pot-petit


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.

 Presentem l’estudi sociolingüístic als patis 
d’escoles i instituts de zones urbanes de 
Catalunya on alertem que només el 14,6 % 
de les converses són en català.

 Organització de la V 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. 
Enguany, les escoles del País Valencià també 
han pogut participar en el certament.

 

 Engeguem el projecte «Construint Ciutat», 
fem barri per fomentar el català entre els 
joves als instituts de Sabadell. 

 Elaborem i presentem diferents videoclips 
de rap en català per potenciar la llengua 
des del vessant artístic entre els joves, per 
difondre referents culturals en català i 
generar productes audiovisuals en aquesta 
llengua. 

 - Videoclip a l’Escola Ferrer i Guàrdia  
de Ciutat Meridiana

 - Videoclips a Santa Coloma de Gramenet, 
a l’Institut Can Peixauet i a l’Institut 
Ramon Berenguer

EDUCACIÓ I MÓN 
UNIVERSITARI

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/248/estudi-sociolinguistic-als-patis-descoles-i-instituts-de-zones-urbanes-de-catalunya
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/248/estudi-sociolinguistic-als-patis-descoles-i-instituts-de-zones-urbanes-de-catalunya
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4368/mes-de-100-escoles-de-catalunya-i-del-pais-valencia-participen-en-el-5e-concurs-tisner-de-jocs-de-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4368/mes-de-100-escoles-de-catalunya-i-del-pais-valencia-participen-en-el-5e-concurs-tisner-de-jocs-de-catala
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.youtube.com/watch?v=w5ET-C_oQos&list=PLlCJqTMq5R8-skRvmGwWBmOVK9ApamST1&index=1
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4529/dos-instituts-de-santa-coloma-de-gramenet-canten-i-graven-musica-urbana-en-catala


 Revisió dels compromisos dels actors amb 
responsabilitat en l’elaboració de documents 
notarials. Hi detectem el primer increment 
en sis anys.

 Participació amb propostes en la Resolució 
618/XII del Parlament de Catalunya, sobre 
l’ús del català en l’Administració de 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.

 Estudi i campanya per mesurar i fer 
augmentar la docència en català a les 
facultats de dret.

 Campanya de difusió del recull  
de Recursos Jurídics en Llengua Catalana.

JUSTÍCIA

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4542/augmenta-un-61-lus-del-catala-a-les-notaries
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4542/augmenta-un-61-lus-del-catala-a-les-notaries
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4512/el-parlament-demana-que-el-govern-reforci-els-drets-linguistics-en-lambit-de-la-justicia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/257/dades-de-lus-de-la-llengua-als-graus-de-dret-i-masters-dadvocacia-de-les-universitats-catalanes
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/257/dades-de-lus-de-la-llengua-als-graus-de-dret-i-masters-dadvocacia-de-les-universitats-catalanes
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/257/dades-de-lus-de-la-llengua-als-graus-de-dret-i-masters-dadvocacia-de-les-universitats-catalanes
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/recursos-juridics-en-llengua-catalana/


INTERNACIONAL

 Exposició al Parlament Europeu  
«The Catalan Language: 10 million european 
voices» sobre la vitalitat del català i la seva 
manca de reconeixement.

 Participació en l’Universal Periodic Review 
del Consell de Drets Humans de l’ONU per 
denunciar-hi els incompliments d’Espanya 
en matèria de drets lingüístics.

 Propostes de compromisos electorals  
per als candidats a les eleccions europees.

 Aportació de proves a la Comissió Europea 
sobre les mentides que li dirigeix el Govern 
espanyol sobre les obligacions lingüístiques 
de les empreses.  

 Participació en el curtmetratge “Alatac” sobre 
les conseqüències de la no-oficialitat del 
català a la Unió Europea. 

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/estudis-i-publicacions/244/exposicio-the-catalan-language-10-milions-european-voices
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/244/exposicio-the-catalan-language-10-milions-european-voices
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/243/compromis-dels-candidats-a-les-eleccions-al-parlament-europeu-per-defensar-la-llengua-a-les-eleccions-europees-del-2019
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/243/compromis-dels-candidats-a-les-eleccions-al-parlament-europeu-per-defensar-la-llengua-a-les-eleccions-europees-del-2019
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/220/bcn-off-track 
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4388/es-presenta-alatac-un-curtmetratge-documental-sobre-la-no-oficialitat-del-catala-a-la-ue


 Aquest 2019 la Plataforma per la Llengua ha celebrat els 25 anys.  
Per commemorar l’aniversari, l’entitat ha organitzat diversos dinars 
arreu del domini lingüístic. 

 Des del 1993, la Plataforma per la Llengua hem estat treballant 
durant 25 anys en la defensa del català i la promoció del seu ús social. 
Amb socis, voluntaris, entitats, administracions i escoles del domini 
lingüístic hem anat creant sinergies per afavorir que el català sigui 
la llengua comuna i de cohesió social mitjançant l’organització de 
diverses activitats.

 Les localitats d’Alacant, Barcelona, Esparreguera, l’Alguer, Mallorca, 
Mataró, Sabadell, València i Vall-de-roures van organitzar paellades 
populars, en les quals els socis i els simpatitzants van poder celebrar 
els 25 anys en què l’entitat ha estat treballant pel català. 

25 ANYS DE LA  
PLATAFORMA  
PER LA LLENGUA   



CONSULTES  
I ASSESSORAMENT 
CIUTADÀ

 Proporcionem advocat a un repartidor 
discriminat lingüísticament per la Policia 
Nacional i sancionat mitjançant la llei 
Mordassa.

 Atenem més de 700 queixes ciutadanes 
sobre vulneracions de drets lingüístics. 
Enviem l’informe de discriminacions greus  
a diferents personalitats internacionals. 

 Publiquem l’informe anual de queixes 
lingüístiques i l’enviem a diverses autoritats.

 Elaborem propostes de bones pràctiques  
a partir de queixes. L’hospital del Vinalopó 
les ha incorporat. 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4450/dos-policies-espanyols-reconeixen-exces-de-zel-i-es-disculpen-per-una-discriminacio-linguistica-a-un-rider-delx
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4450/dos-policies-espanyols-reconeixen-exces-de-zel-i-es-disculpen-per-una-discriminacio-linguistica-a-un-rider-delx
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/en_estudis-i-publicacions/25/linguistic-discrimination-of-catalan-speakers-in-spain
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/247/informe-de-queixes-linguistiques-2018
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/247/informe-de-queixes-linguistiques-2018
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4384/lhospital-del-vinalopo-accepta-les-propostes-dus-del-valencia-de-la-plataforma-per-la-llengua


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.

- 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 seu vocabulari. 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

53.100  
seguidors a Twitter

22.418 
seguidors a Instagram

91.648  
seguidors a Facebook

19.766
socis

350
voluntaris

229.506
visites als webs de la Plataforma per la Llengua

1.906  
Total d’aparicions en mitjans

1.896 
seguidors a Telegram

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


Baix Llobregat-
Esparreguera Maresme

Barcelonès

Vallès Occidental

País Valencià

Illes Balears

L’Alguer

TERRITORI

L’ONG del català compta amb 
7 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 les accions generals de 
l’entitat.

Més informació >>

Més informació >>

Més informació >>
Més informació >>

Més informació >>

Més informació >>

Més informació >>

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


Despeses: 
2.421.303,40 € Edició de 

documentació
82.175,2 €

Despeses generals 
217.904,3 €

Publicitat i socis
375.598,56 €Despeses 

de personal
459.127,41 €

Activitats
1.276.848,34 €

Ingressos 
exercici anterior
109.833,42 €

Serveis 
i donatius
132.334,06 €

Ingressos: 
2.668.308,90 €

Quotes socis
1.503.932,98 €

Subvencions 
públiques 
i privades

942.748,44 €

ESTAT DE  
COMPTES 2019



Despeses: 
2.591.833,42 € Edició de 

documentació
60.000 €

Activitats
1.420.824,22  €

Serveis 
i donatius
75.000 €

Ingressos: 
2.591.833,42 €

Quotes socis
1.540.000 €

Subvencions 
públiques 
i privades
852.000 €

Despeses 
generals 
213.000 €

Publicitat 
i socis

405.000 €
Despeses 

de personal
482.009,21 €

Ingressos 
exercici anterior
109.833,42  €
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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

