En el 2016,
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La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Som
una organització no governamental que treballa per
promoure la llengua catalana com a eina de cohesió
social. Treballem als diferents territoris de parla
catalana i des d’una perspectiva transversal en l’àmbit
socioeconòmic i audiovisual, en l’acollida i arrelament
lingüístic als nouvinguts, en les universitats i en
l’educació i a les administracions, entre d’altres àmbits
d’actuació.
Els èxits aconseguits ens han portat reconeixements
com el Premi Nacional de Cultura 2008 a la Projecció
Social de la Llengua Catalana, atorgat per la Generalitat
de Catalunya.

Actualment comptem amb grups de treball en diverses
poblacions i delegacions territorials al País Valencià,
el Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Vallès
Occidental, les Terres de Ponent i a l’Alguer. En total
englobem més de 10.000 persones col·laboradores
i nombroses entitats que treballem per promoure la
llengua catalana.

Premi Martí Gasull i Roig

PREMI MARTÍ
GASULL I ROIG

El passat 8 de febrer es va celebrar la 3a edició del Premi
Martí Gasull i Roig al Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona davant de 350 persones. El guardó va ser atorgat
a l’empresa Bon Preu - Esclat per tenir la llengua catalana
com un element de normalitat en tots els seus aspectes i
ser exemple del paper que el català hauria de tenir al món
empresarial.
El Grup Flaix i l’Associació de Treballadors Pakistanesos de
Catalunya van ser els dos finalistes del premi.

Drets lingüístics i administracions públiques

DRETS LINGÜÍSTICS,
RECONEIXEMENT LEGAL I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Avançar en la normalització dels
usos i reconeixements oficials de la
llengua catalana en allò que afecta el
funcionament de les administracions
i acostar-lo a l’oficialitat plena com a
llengua d’estat.

Elaboració del document «Oficialitat i
llengües. Com reconeixen l’oficialitat de
llengües els països del nostre entorn», que
compara dos models lingüístics possibles
en un futur estat català.
Elaboració d’un informe-resum de 426
queixes per motius lingüístics contra les
administracions.
Incidència en la normalització dels
topònims en català i occità a Google Maps.
Fins al moment la normalització només
afectava els territoris on el català era
reconegut com a oficial.

Presentació de l’informe «”Si me hablas
en catalán se suspende el juicio”. Els
drets lingüístics en via morta», amb 37
nous casos greus de discriminacions
lingüístiques. 5 d’aquests casos es van
denunciar a la Comissió de Llibertats
Civils, Justícia i Assumptes Interiors del
Parlament Europeu.
Elaboració i presentació de l’InformeCat16
sobre la situació actual del català
explicada en xifres. L’objectiu d’aquest
informe és impulsar l’ús social de la
llengua catalana, millorar-ne l’estatus
legal i millorar també la consciència
lingüística de la societat.

Domini lingüístic

Realització de la campanya «Unitat de la llengua, en la diversitat» per sensibilitzar sobre
la unitat del català i defensar-lo a través de la reivindicació dels seus usos i varietats.

DOMINI LINGÜÍSTIC

Participació en les Estrenes de l’Alguer amb l’objectiu de normalitzar l’alguerès en el marc
de la festa de Los Tres Reis que se celebra el 6 de gener.
Realització de la campanya «Per un espai de comunicació propi» a favor de la reciprocitat
de continguts audiovisuals als Països Catalans.

Treballar per reorientar la situació
perjudicial que pateix el català i reduir
l’impacte negatiu de la divisió política
i administrativa del domini lingüístic
sobre la llengua.

Col·laboració en la primera edició del Festival Fes-Oh! Curt! de Nules amb la finalitat de
contribuir al foment de l’ús del valencià a través de l’elaboració de curtmetratges.
Realització d’una campanya unitària arreu dels Països Catalans a favor de l’oficialitat de
la llengua a la Franja, la Catalunya del Nord, l’Alguer i el Carxe.

CatalApp

ÀMBIT D’EMPRESA
I CONSUM
Incrementar la presència de la llengua
catalana en el món socioeconòmic,
especialment en els àmbits de relació
amb els usuaris i amb les persones
consumidores, però també en l’àmbit
de les relacions laborals i de l’empresa
amb l’Administració.

Atenció permanent per via telemàtica,
presencial i telefònica de consultes,

Concepció, disseny, elaboració i difusió de
la CatalApp,

Petició i seguiment de la incorporació del
català als webs de grans empreses

Acció a un supermercat de la cadena
Mercadona

queixes i dubtes sobre llengua i relacions de consum.
Atenció directa també per a empreses i mitjans de
comunicació sobre llengua i empresa.

com Coca-Cola, Tiger, Alcampo, Decathlon, el Corte
Inglés, Dia o Fotocasa. Aquesta acció es fa conjuntament
amb l’associació WICCAC.

Realització de la campanya «LinkedIn en
català» perquè s’incorpori el català com a
llengua de currículum i de navegació.

una aplicació per a dispositius mòbils que permet avaluar
els usos lingüístics dels locals comercials i establiments
oberts al públic en general.

per reivindicar l’etiquetatge en català (complint la
legislació vigent) i conscienciar els ciutadans dels
dèficits en l’etiquetatge de les marques pròpies d’alguns
supermercats.

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.

Publicació del recull «Amb el català, fem
pinya!»

amb experiències sobre el procés d’arrelament de
personatges d’origen estranger en associacions culturals,
socials, educatives i esportives dels Països Catalans.

Pla d’actuació integral a àrees o barris

que per raons històriques presenten importants dèficits
lingüístics, com és el cas de Ciutat Meridiana. Amb el Pla
d’Actuació Lingüística Integral a aquest barri barceloní es
pretén que el català esdevingui una eina d’arrelament i
cohesió social.

Treball conjunt amb comunitats religioses
per tal de treballar l’extensió de l’ús de la llengua catalana
i incorporar-la com a vivència personal i religiosa.
Elaboració d’una guia sobre llengua catalana adreçada a
la comunitat islàmica de parla wòlof.

Celebració de
l’acte «Crida-ho
als 4 vents: el
català, llengua
comuna»

amb l’objectiu de fer
visible que la llengua
catalana ha de ser la
vertebradora de la
diversitat lingüística
en què convivim
i sensibilitzar la
ciutadania per impulsar
una actitud lingüística
solidària i responsable.
Plataforma per la Llengua
Sant Honorat, 7 principal 1a
08002 Barcelona
Tel.: 93 321 18 03
info@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat

Amb el català, fem pinya!

Amb el català fem pinya

Amb el català,
fem pinya!
Testimonis de persones que han adoptat la
llengua catalana i que participen en entitats
socials, educatives, esportives o culturals.

Web jocs i joguines

CULTURA,
LLEURE I JOVENTUT
Treballar per normalitzar el català en
els sectors culturals, juvenils, del joc,
la joguina i el lleure. Crear i propagar
noves idees i generar dinàmiques
que permetin potenciar l’ús social
del català en aquests àmbits.

Elaboració de convenis i acords amb
organitzacions del sector musical català

com el Centre Artesà Tradicionàrius, el festival BarnaSants,
la Fira Mediterrània, el Teatre Poliorama i el Club TR3SC,
per permetre la difusió d’espectacles en català i oferir
promocions i entrades entre els socis i col·laboradors.

Incidir en la conscienciació dels grans
fabricants de jocs i joguines

quant a respectar els drets lingüístics dels catalans.
Nintendo, Lego o Playmobil són algunes de les empreses
a les quals la Plataforma per la Llengua ha demanat que
incorporin el català en els seus jocs.

Organització del taller de glosa al centre
educatiu l’Alzina de Palau-Solità i
Plegamans,

amb l’objectiu de potenciar la percepció del català en els
joves com una eina útil i una via de coneixement de noves
experiències. Aquest taller el va dinamitzar l’acordionista
Carles Belda.

Realitzar actuacions per incrementar
l’oferta de pel·lícules en català

en festivals de cinema com el Festival de Cinema Fantàstic
de Sitges i detectar les mancances sobre l’ús del català per
fer-ne una millora.

Realització de diverses accions de suport

a la campanya per a promoure els videojocs en català, com
l’acte als cinemes Girona, en el qual van participar Joan
Maria Pou, Francesc Garriga, Joaquim Maria Puyal i Xavier
Pérez Esquerdo.
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Estudiar en català

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.

Edició i distribució d’agendes en català dirigides als alumnes
de primària i secundària de la Franja.
Realització de l’actuació «Eduglosa.cat»

per introduir la glosa com a vehicle d’aproximació emocional a la llengua catalana
dels adolescents, especialment dels nouvinguts.

Realització de l’actuació «Tens els teus drets!!»,

amb actuacions com ara l’elaboració i distribució d’un desplegable informatiu
sobre els drets lingüístics de la comunitat universitària o la preparació d’un informe
amb totes les queixes i denúncies rebudes durant el curs.

Propostes legislatives per modificar l’art.

JUSTÍCIA

231 de la LOPJ i garantir així que els jutges i jutgesses que
treballin a Catalunya, així com els advocats de l’Estat,
puguin garantir l’ús del català als usuaris i professionals
que acudeixen a la justícia.

Elaboració d’un informe que analitza l’ús
del català en diferents àmbits

Maldar per l’increment de la presència
de la llengua catalana en l’àmbit
judicial i eliminar les situacions de
conflicte lingüístic, d’indefensió
jurídica i de discriminació per raó
d’usar el català.

de l’Administració de Justícia, i que estudia tots els factors
que la Plataforma per la Llengua creu que influeixen en el
poc ús que es fa de la llengua catalana en aquests àmbits.

Assessorament de queixes i consultes

sobre la vulneració dels drets lingüístics i trasllat d’aquests
casos al Departament de Justícia.

Creació de l’apartat «Drets i deures a
l’àmbit de la justícia»

al web de la Plataforma per la Llengua i difusió dels
fullets «Els drets lingüístics i la justícia» amb l’objectiu de
conscienciar sobre els drets que té el ciutadà quan s’adreça
a la justícia.

Disseny i creació de la campanya «La
justícia, en català!»,

que es desenvoluparà durant l’any 2017 i tindrà com a
objectiu la difusió dels drets lingüístics i la normativa que
els empara.

IV General

Assembly

European Language
Equality Network
Assemblea ELEN

INTERNACIONAL

Posar de manifest que, tot i l’aparent voluntat de les institucions europees de
promoure la diversitat lingüística i la protecció de les llengües minoritzades, la
realitat és que per motius diversos les llengües minoritzades europees no tenen
expectatives clares d’una plena normalitat lingüística i, fins i tot, en alguns
casos, la seva supervivència es troba completament en perill.
Seguiment dels compromisos
internacionals, estatals, autonòmics,
locals i altres, que afecten els usos de la
llengua catalana a l’Administració i en el
reconeixement oficial.
Anàlisi de la CELRoM i posterior roda de
premsa per denunciar les mancances i
proposar els canvis adients.

Campanya per intercedir davant la
Comissió Europea sobre dèficits en l’ús del
català a la Unió Europea.
Explicar el cas sociolingüístic català i ferne pedagogia entre els grups de pressió i
xarxes de cooperació internacionals.
Acollida i organització de la IV Assemblea
General d’ELEN i presentació de la
candidatura de Rosa de les Neus Marco
per a la vicepresidència de l’organització.

apartat de queixes

ÀMBIT DE CONSULTES
I ASSESSORAMENT
CIUTADÀ

Servei de queixes

Informe anual 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.

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.

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

SERVEIS

Realització d’estudis

Eines i recursos

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.

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

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

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.

- 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/

Formació lingüística

- 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/

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/

- 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/

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

L’ENTITAT
EN DADES

socis

12.890
293 mil
855

Total d’aparicions en mitjans

65.239

seguidors a Facebook

visites als webs de la Plataforma per la Llengua

35.450

seguidors a Twitter

6.470

seguidors a Instagram

TERRITORI
Vallès Occidental
Més informació >>

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.

Maresme

Terres de ponent

Més informació >>

Baix LlobregatEsparreguera
Més informació >>

País Valencià
Més informació >>

L’Alguer
Més informació >>

Despeses
generals
i finançament
367.265,89 €

ESTAT DE
COMPTES 2016
La Plataforma per la Llengua
va preveure per al 2016
un pressupost enfocat
principalment a la creació
i realització d’activitats
per conscienciar de l’ús
de la llengua catalana.
L’increment del nombre de
socis fa que els ingressos
privats siguin superiors als
públics, i això dóna més
llibertat a l’entitat. Aquest
fet permet diversificar la
militància i ampliar els
àmbits de promoció de la
llengua catalana. El 2016
ha estat un any de forta
consolidació de l’entitat.
Els ingressos reals del
2016 van superar els
pressupostats i es va decidir
reinvertir-los en activitats
del 2017 enlloc de fer-ho
precipitadament a final
d’any.

Despeses
de personal
315.753,88 €

Activitats
723.227,25 €

Despeses:

1.448.292,94 €

Edició de
documentació
42.045,92 €

Ingresos:

Quotes socis
793.568,00 €

1.754.132,48 €

Subvencions
públiques
i privades
749.344,83 €

Serveis
i donatius
35.147,73 €

Ingressos
exercici anterior
171.201,61 €

PRESSUPOST 2016

L’estat de comptes del 2016 ha
permès encara fer més coses.
És important de destacar
el desenvolupament de
la Catalapp, una aplicació
de mòbil per a valorar la
qualitat de l’ús del català als
comerços. També hem pogut
consolidar la implantació a la
comarca del Vallès. Els bons
números de l’entitat també
han permès exterioritzar
la nostra tasca pel català
mitjançant l’adhesió a l’ELEN
(European Language Equality
Network)

Despeses
de personal
338.657 €

Despeses
generals
354.000 €

Activitats
763.294,56 €

Despeses:

1.513.451,61 €

Edició de
documentació
28.000,00 €

Ingresos:

Quotes socis
660.000,00 €

1.513.451,61 €

Subvencions
públiques
i privades
655.000,00 €

Serveis
i donatius
27.000,00 €

Ingressos
exercici anterior
171.201,61 €

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

