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Empresa i consum

Es commemora el 5è aniversari de 

l’exposició itinerant “La llengua en 

l’etiquetatge de les grans marques” amb 

l’edició d’un llibret que té l’objectiu de 

difondre el contingut de la mostra.

Es presenta en roda de premsa la guia Codi 

de bones pràctiques a l’empresa en relació 

amb l’ús del català en els productes i 

serveis que s’ofereixen a les persones 

consumidores.
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La Plataforma per la Llengua i l’Associació 

en Defensa de l’Etiquetatge en Català 

(ADEC) presenten el QPECAT, un nou 

segell de qualitat per a la compra de 

productes etiquetats en català. 
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Gràcies a les acc ions de la 

P l a t a f o r m a p e r l a L l e n g u a 

empreses com AKI, Bauhaus, 

Nomen, Cooperativa d’Arrossaires 

del Delta de l’Ebre, Bimbo, Gallina 

B l anca , A i gua de V i l ad rau , 

Nutrexpa, Font Vella, Damm, 

Taurus, Frigo, Fnac, Microsoft o 

Nokia, entre d’altres introdueixen 

millores en l’ús del català 

Millores en l’ús del català
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Àrea d’Administracions públiques, reconeixement 
estatal, europeu i internacional de la llengua

5 0 0 d i s p o s i c i o n s 

legislatives discriminen el 

català

La Plataforma per la Llengua 

elabora un recull de 500 

disposicions legislatives de 

l ’ E s t a t e s p a n y o l q u e 

d i s c r im inen l a l l engua 

catalana. Aquest treball ha 

s u p o s a t u n a r e c e r c a 

exhaust iva de les l le is 

estatals que imposen el 

castellà a Catalunya.
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Toponímia

Estudi de toponímia a l’aeroport del 

Prat

L'estudi remarca que a l'aeroport de 

Barcelona la presència del català en 

la toponímia de les destinacions és 

inexistent i que en la megafonia, la 

retolació i les senyalitzacions la 

llengua catalana s'utilitza de manera 

parcial o com a llengua secundària.
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Jocs i joguines

EstimatsReis Mags d’Orient:

...i poder jugar en català

El dia 28 de novembre es va celebrar al 

passeig de Sant Joan de Barcelona la sisena 

edició de la Festa per al joc i la joguina en 

català. La festa va ser un èxit i hi van passar 

prop de 4.000 persones, tot un rècord. 

▪ També hem col·laborat en l’elaboració i l’edició del Catàleg de jocs 

i joguines en català del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
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Recull de 560 joguines

Durant el 2009 s’ha fet un recull 
força extensiu de més de 560 
jocs i joguines que inclouen la 
llengua catalana, una llista de 
74 empreses de joguines que 
fabriquen en català i més de 
150 botigues de tot l’àmbit 
lingüístic que en venen.
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Entitat de serveis

serveis d’acollida 

lingüística

Catàleg de

Més enllà del seu paper d’ONG 

que treballa per estendre l’ús 

de la llengua en tots els àmbits 

de la societat, la Plataforma per 

la Llengua ha començat a 

constituir-se també com una 

entitat de serveis. 
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Acollida lingüística

Es presenta De cara a la ciutadania, 

d e c a r a a l c a t a l à a m b l a 

col·laboració de la Fundació Lluís 

Carul la. És una guia que té 

l’objectiu d'esdevenir una eina útil 

per a tots aquells treballadors i 

treballadores de les administracions 

públiques i entitats. 
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Obre’t en català!
Una exposició sobre els hàbits
lingüístics amb la nova ciutadania

www.plataforma-llengua.cat

Amb el suport de:

Asociación de Mujeres Ecuato-guineanas E’Waiso Ipola
Asociación de Profesionales Bolivianos en Barcelona (APBB)

Associació Catalana de Residents Senegalesos
Associació d’Amics del Poble Marroquí (ITRAN)

Associació de Dones Amazigues Tamettut
Associació d’Estudiants i Investigadors Xinesos de Catalunya

Associació de Tallers Afrocatalans (ATAC)
Associació de Treballadors Immigrants i Marroquins de Catalunya 

(ATIMCA)
Associació de Treballadors Pakistanesos
Centre Cultural Islàmic Camí de la Pau

Centro Boliviano-Catalán
Comunitat Palestina de Catalunya

Cornellà Sense Fronteres (membre del grup Agraw N Katalunya)
El Mirador dels Immigrants

Federació d’Associacions Americanes de Catalunya (FASAMCAT)
Federació d’Entitats Bolivianes a Catalunya (FEDEBOL)

Llactacarú (Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos en Catalunya 
para la Solidaridad y la Cooperación)

Rede.cat
Veu Pròpia

Amb la col·laboració de:

Característiques de l’exposició
10 plafons impresos digitalment sobre lona de 1’65 m. d’alçada x 1 m. d’amplada.

Aspectes tècnics

C/Diputació, 276 baixos
08009 Barcelona

Telèfon:  93 321 18 03
www.plataforma-llengua.cat
info@plataforma-llengua.cat

Exposicions Acollida
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Xarxa d’entitats

Durant tot l ’any, des de la 

Plataforma per la Llengua hem 

dinamitzat una xarxa associativa de 

la immigració, que està integrada 

per diverses associacions de 

p e r s o n e s i m m i g r a d e s i 

organitzacions de suport a les 

poblacions immigrades, l’objectiu 

de la qual és incentivar les 

relacions interculturals i treballar 

iniciatives conjuntament. 
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Sant Jordi 2009

Per cinquè any consecutiu, la 

P lataforma per la L lengua, 

conjuntament amb una vintena 

d ’ e n t i t a t s i a s s o c i a c i o n s 

representants de la immigració a 

Catalunya, organitza durant la 

diada de Sant Jordi una jornada 

sota el lema conjunt “El català, 

llengua comuna”
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El projecte Detotarrel consisteix en un espectacle musical de 

fusió, amb el català com a fil conductor, que uneix cantants i 

músics de la societat d’acollida amb d’altres de nouvinguts que 

interpreten conjuntament diversos temes. Fruit de l’èxit d’aquest 

projecte va sorgir la idea de donar-li continuïtat en forma de CD.

Detotarrel
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Educació i Universitats

Què és això del català?
What’s this Catalan thing?
¿Qué es eso del catalán? 

www.plataforma-llengua.cat

Guia lingüística universitària
University language guide
Guía lingüística universitaria

“A la universitat en català!”: Campanya 

massiva de sensibilització lingüística en 

col·laboració amb els principals sindicats 

d'estudiants per promoure la llengua en l’àmbit 

universitari.

Què és això del català?: Guia lingüística 

universitària que explica la importància del 

català als estudiants univers itar is de 

programes d’intercanvi o de postgrau.
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La Corbella

Publicació de dos números de 

la revista corporativa de 

l’organització, La Corbella 

(juny i desembre). La revista 

és semestral i en els darrers 

números ha multiplicat la seva 

difusió: actualment té una 

tirada de 9.000 exemplars i es 

reparteix gratuïtament.
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Noves tecnologies 

Durant l’any 2009 la Plataforma per la 

Llengua ha ampliat la seva presència a les 

xarxes socials per tal de difondre els 

projectes, activitats, campanyes i opinions 

de l’entitat de manera massiva
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El català suma
La campanya “El català suma” va donar a 

conèixer el 2009 mitjançant dades estadístiques i 

comparatives la situació del català en diferents 

àmbits i per recordar que el català encara és molt 

lluny del reconeixement de què gaudeixen altres 

llengües amb pes demogràfic i comercial similar. 

La campanya vol obtenir la implicació de tothom 

per millorar aquesta situació. 

La campanya va constar de tres fases que van 

reclamar l’augment del pes del català al 

cinema, en el món empresarial i socioeconòmic 

i en el sector del joc i la joguina.
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Delegacions territorials
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Correfoc per la Llengua

El dissabte 25 d'abril, la Colla del Basilisc 

ens va fer recórrer els carrers d'Arenys de 

Mar envoltats pel foc dels seus diabless.

La Plataforma per la Llengua Maresme ha estat present a la Mostra d'Entitats de Canet de Mar

Maresme
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Del 27 al 30 d'Abril se 
celebra a la Universitat 
d 'A lacant (UA) l a I I 
Setmana per la llengua 
amb la participació de la 
Plataforma per la Llengua.

La Plataforma per la Llengua 
País Valencià i el Casal Horta 
Sud de Catarroja organitzen 
l'activitat “Viure en Valencià” 
per potenciar el català al 
comerç.

País Valencià
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La Plataforma per la Llengua 
Tarragonès i l ’Ajuntament de 
Tarragona editen postals perquè el 
turistes coneguin el català

La Plataforma per la Llengua de les 
comarques tarragonines ha dut a la 
demarcació de Tarragona, tal i com 
ja va fer l'any passat, la campanya 
pel cinema en català.

Tarragonès

23



La Plataforma per la Llengua i 
l 'Ajuntament de Sabadell 
duran les exposicions "Obre't 
encatalà" i "El català? És 
chévere!" a diversos centres 
cívics de Sabadell durant els 
propers mesos. La iniciativa 
compta amb el suport de 24 
entitats de nouvinguts de 
Sabadell.

Vallès
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Publicacions 2009
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