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La revista dels qui estimem la llengua catalana



L’Executiva de la Plataforma per la Llengua encapçalada per Òscar Escuder, president de l’ONG del català.
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En aquest nou número de La Corbella recordem els 25 anys de les 
primeres accions i campanyes en favor de la llengua catalana. 
Volem celebrar i compartir aquest moment històric amb tothom. 
Arribem a aquest aniversari amb il·lusió, però sobretot mirant cap al 
futur, plens d’optimisme per la nostra capacitat d’incidir i transformar 
en favor de la llengua. El mateix neguit que ens va motivar a organitzar 
les primeres campanyes ens esperona ara més que mai a seguir la 
tasca començada fa 25 anys. 

Des d’un bon inici vam tenir clar que calia una entitat que fos 
pragmàtica, efectiva i eficient en els seus plantejaments i en les seves 
campanyes. Una entitat que donés resposta als reptes del moment
i que fos un instrument modern i útil per a la llengua catalana. 
Els diferents reportatges que hem preparat us permetran fer un repàs 
de l’evolució de l’entitat al llarg d’aquests anys. La nostra presència 
s’ha anat estenent i consolidant al conjunt de tot el domini ling ístic. 
Aquest fet no solament ens permet treballar amb més efectivitat arreu, 
sinó que també ens facilita dissenyar les campanyes i accions més 
adequades i adaptades a cada territori. Som conscients que aquest 
factor implica una responsabilitat afegida. En aquests moments estem 
desenvolupant simultàniament campanyes als diferents territoris de 
tot el domini, fet excepcional i únic. 

Consolidar 25 anys de feina constant ens aporta un bagatge i una 
perspectiva històrica que hem d’aprofitar per aprendre i millorar. 
Les nostres eines sempre han estat la dedicació, el rigor, 
la constància i la persuasió en favor de la llengua. La societat catalana 
és més dinàmica, heterogènia i diversa que mai. Aquest fet no implica 
cap novetat, però sí que ens obliga a repensar contínuament el que 
fem i la manera com ho fem. A més a més, no disposar d’un marc 
jurídic propi ni de totes les eines que tindríem amb un estat a favor 
de la llengua catalana comporta moltes situacions de pressions 
i discriminacions ling ístiques. em de continuar denunciant la 
indiferència i molt sovint hostilitat cap a la llengua catalana dels 
diferents poders de l’Estat espanyol, que ara encara es manifesten 
de forma més e plícita. 

Mirem el futur amb la confian a que continuarem sent una eina til 
per a la llengua i per als ciutadans. Mantindrem el compromís amb la 
democràcia, la llibertat i els nostres drets de donar forma a la vida en 
la nostra llengua, en tots els àmbits. Mitjan ant la nostra acció volem 
que la veu de la societat civil activa i organitzada s’escolti, sigui present 
i esdevingui factor de transformació positiva. 
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I ja en són 25!

Editorial
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Lluitem, en definitiva, per aconse-
guir una societat més culta i més 
cohesionada gràcies a un element 
comú, que és la nostra llengua mi-
l·lenària
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Algunes persones miren el món 
i diuen: Per què? Altres miren  

al món i diuen: Per què no?
George Bernard Shaw

DOSSIER
Dossier 25 anys

Trobada de voluntariat de la Plataforma per la Llengua. UPF, 20 d'octubre de 2018.
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- Mans Manetes: recuperem la música algueresa.
- Periodistes, polítics i professionals de diferents 

àmbits s’adhereixen al manifest “El català, llengua 
comuna”.

Neix la Plataforma per 
la Llengua amb una 
acció pública per 
demanar que Coca-Cola 
etiqueti en català.

Se celebra la primera 
Festa per al joc i la 
joguina en català.

Èxits en l’etiquetatge 
de grans marques de 
vi i cava. 

Es crea el Consell 
Consultiu i la 

revista La Corbella.

Amb “El català, 
trenquem murs
i obrim fronteres” 
l’entitat opta per 
l’acollida dels 
nouvinguts amb 
una xarxa de 25 
entitats de la 
immigració. 

Lip dub 
per la llengua.

Comiat de Martí Gasull 
i Roig a l’Himàlaia.

Treballem pel català 
amb el FC Barcelona.

20è aniversari de 
l’entitat i primera 
edició dels Premis 
Martí Gasull.

Antoni Tàpies 
elabora una obra 

per a l’ONG del 
català.

- 15è aniversari d’una Plataforma 
per la Llengua que es consolida.

- Obté el Premi Nacional de Cultura
i crea la Fundació Vincle. 

- Aconseguim que els catàlegs 
d'Ikea siguin en català.

- CatalApp i ValenciApp, apps per 
valorar els establiments comercials

- Obrim noves seus de l’entitat a 
Barcelona i a València.

- Reunim a Barcelona les 
entitats europees de 
llengües minoritzades.

- Distribuïm agendes 
escolars en català als 
alumnes de la Franja.

Portem la defensa del català a 
les institucions europees i a les 
Nacions Unides.
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Comiat de Martí Gasull 
i Roig a l’Himàlaia.
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Els fonaments 
educatius

Mar Forcada
Historiadora de l’art  

i membre de l’Executiva de  
la Plataforma per la Llengua

Un dels encerts més grans d’aquests 
25 anys és la defensa de l’escola 
catalana i la seva protecció a capa 
i espasa. Per aquest motiu, ja fa uns 
quants anys la Plataforma per la 
Llengua, juntament amb Òmnium 
Cultural, va decidir crear una plata
forma d’entitats que tindrien com 
a nexe comú la seva defensa. I així 
neix SomEscola, defensora de l’escola 
catalana en llengua i contingut. 

SomEscola va ser un gran encert, 
com demostra el fet que encara sigui 
viva. Primer ens va tocar defensar 
la integritat de la Llei d’Educació 
de Catalunya (LEC), justificarne 
els fonaments educatius i socials. 
I després hem hagut de protegir el 
nostre professorat de les injúries que 
ha rebut, contínuament  
acusat d’adoctrinament. 
Tot i els entrebancs,  
continuarem defensant 
l’escola catalana.

SomEscola
Les entitats que formem SomEscola vetllem perquè el conjunt de la societat faci 
seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es comprometi a 
consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora, per fer front a les sentències 
del Tribunal Suprem espanyol que qüestionen el paper del català com a llengua 
vehicular de l'ensenyament a Catalunya.

Erasmus
Ja fa temps que l’entitat ha dedicat una atenció especial 
a l’àmbit internacional, desenvolupant una estratègia que 
projecti la llengua catalana a l’exterior en col·laboració 
amb altres agents. 

Hem constatat que, malgrat que durant els darrers anys 
hi ha més coneixement previ de l’existència del català, 
hi ha molts estudiants que no tenen una idea clara de 
la seva situació sociolingüística i de l’ús que se’n pot fer 
a la universitat. Així, l’entitat té diverses campanyes per 
fomentar-ne l’ús entre els estudiants internacionals.  

Entre d’altres, la Plataforma per la Llengua va celebrar 
diferents edicions de la Festa means party, adreçada als 
estudiants Erasmus, i el 2009 va editar la guia Què és això 
del català?

Èxits
 Hem fet front als atacs contra 

la llengua catalana a l’escola.

 Més de 40 entitats pedagògiques 
formen part de SomEscola.

 Vam contribuir a consolidar 
l’article 6.4 de la Llei 
d’Universitats de Catalunya.

 Organitzem activitats perquè  
els estudiants Erasmus coneguin 
la realitat catalana.

 Editem milers d’exemplars de 
la guia Què és això del català?, 
adreçada als Erasmus.

 La Universitat Pompeu Fabra es 
compromet a millorar els seus 
usos lingüístics.

En l’àmbit educatiu vetllem perquè el català sigui la llengua vehicular de 
l’ensenyament en tots els nivells i les modalitats educatives, com també el vehicle 
d’expressió normal de les activitats administratives i de relació de tots els centres. 
Així, fem un seguiment de l’aplicació efectiva del model d’immersió lingüística, 
fent front a polítiques injustes com la Llei Wert. L’objectiu és que l’alumnat sigui 
capaç d’expressar-se plenament en català, que siguin persones competents  
i autònomes. Així, l’entitat té una oferta de projectes per fer de la llengua catalana 
una eina de cohesió social i promoure’n l’ús, és a dir que, a part de l’àmbit 
acadèmic, sigui un instrument habitual en contextos lúdics i que serveixi de 
llengua de relació entre la joventut.

La universitat i la recerca constitueixen àmbits fonamentals per a la 
solidesa de la llengua i la seva projecció. Cursar estudis superiors en la 
llengua pròpia forma part dels drets lingüístics que l’entitat considera 
inqüestionables.

És necessari treballar perquè el català sigui vehicular a l’ensenyament 
universitari, i perquè el seu ús esdevingui normal en la recerca i en les 
publicacions científiques especialitzades. s indispensable aturar el 
retrocés del català en els àmbits de la docència i de recerca.

Cal impulsar accions per tal que el català, d’acord amb la Llei de política 
lingüística, tingui l’estatus de llengua habitual en l’aprenentatge i sigui 
reconeguda com a llengua primera en els intercanvis i la recerca.

Enfortir l’escola 
catalana

A la universitat,  
en catalàMarc Guevara

Educació i universitats
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Des de fa 15 anys la Comissió de Joc i Lleure de la Plataforma per la Llengua 
treballem per reivindicar el dret de jugar en català i donar a conèixer els jocs 
i joguines que incorporen la llengua catalana. Alhora, volem conscienciar de 
la necessitat que, com a consumidors, hem de crear la demanda de jocs que 
incorporin el català i que aquesta petició arribi als fabricants, que són els  
que han de posar els jocs al mercat. 

A través de la web www.jocsijoguines.cat recollim tots els jocs, joguines, 
aplicacions i videojocs que, d’una manera o una altra, incorporen el català, ja 
sigui en l’etiquetatge, les instruccions o en el joc mateix. Amb la Festa pel Joc i el 
Lleure en Català transmetem el missatge entre els assistents que volem jugar en 
català i a la ludoteca veuen que és possible, ja que s’hi troben amb molts jocs que 
l’incorporen. Amb les cartes als reis, els nens i nenes demanen als Reis d’Orient 
poder jugar en català. I a la Fira del Joc i el Lleure en Català els fabricants poden 
venir a vendre o exposar els seus jocs, amb la 
qual cosa poden constatar que fer jocs en català és 
rendible i posem en contacte fabricants  
i consumidors.

Durant aquestes dues dècades i mitja, l’entitat ha actuat de manera incansable per la 
normalització de la llengua catalana en la cultura i el món audiovisual, fent especial 
incidència en el cinema. Amb reiterades accions mediàtiques es va aconseguir que 
algunes estrenes, com ara Harry Potter, oferissin finalment la versió en català a la gran 
pantalla. De forma similar, i més recentment, la campanya per denunciar el greuge del 
català en les projeccions del Festival de Sitges l’any 2015 també va donar el seu fruit 
immediat: triplicar l’oferta existent a partir d’aquella edició. En l’àmbit legal també 
vam contribuir a l’aprovació, el 2010, de la Llei del Cinema de Catalunya, que havia de 
garantir una paritat en l’oferta. Servint-nos d’Internet, hem aconseguit que algunes de 
les principals plataformes digitals ( et i  i Ra uten T ) com a mínim hagin introdu t la 
versió catalana disponible d’algunes de les pel·lícules del seu catàleg.

Concurs Tísner
Hem engegat la 5a edició del Concurs 
Tísner de Creació de Jocs de Català, 
adreçat a la comunitat educativa i, a més 
de Catalunya, l’hem obert a les escoles 
del País alencià com a primer pas per 
arribar a tot el domini lingüístic. La 
Plataforma per la Llengua considera que 
aquesta és una bona eina per millorar 
els coneixements de la llengua catalana 
entre els més joves, que compta amb el 
suport d’una 
quinzena de 
patrocinadors 
i del mecenes 
Roura i Comas.

Les xifres canten
El 2018, la Plataforma per la Llengua, a partir d’un estudi comparatiu sobre els ajuts 
a la m sica en diversos pa sos i una anàlisi del cas català, va desmuntar el mite basat 
en la falsa idea que la música en català viu de les subvencions. Amb la campanya “Les 
xifres canten”, desenes d’artistes i milers de persones s’han afegit a la reivindicació de la 
Plataforma per la Llengua per exigir més i millors ajuts per a la música en català.

Sense fronteres televisives
La Plataforma per la Llengua ha desenvolupat accions concretes per exigir que es 
garanteixi legalment i tecnològica la reciprocitat total dels mitjans audiovisuals. N’ha 
criticat, també, la reciprocitat parcial (amb continguts restringits) que es produei  
en alguns casos. Ens hem oposat sempre als intents de prohibir T 3 al conjunt del 
domini lingüístic i hem optat clarament per un compromís efectiu dels diversos 
governs implicats a l’hora de complir amb la Carta Europea de Llengües Regionals o 
Minoritàries (CELRoM) i la irectiva 2 1 13 CE, reguladora de la llibertat de circulació 
dels productes audiovisuals. El 2016 la Plataforma per la Llengua va enviar a les 

institucions europees 
50.000 signatures 
recollides exigint una 
actuació efectiva per 
resoldre aquestes 
vulneracions.

46004.600 alumnes han 
participat al Concurs Tísner.

LES XIFRESL3S X1FRES

70000
70.000 persones han 
assistit en alguna de les 15 
edicions de la Festa pel Joc 
i el Lleure en Català.

200Gairebé 200 fabricants 
incorporen la llengua 
catalana als seus 
productes.

1772Podeu trobar 1.772 jocs en 
català a jocsijoguines.cat.

Jugar en català Perseverar per la cultura 
i el lleure en català Gemma Ponsa

Cultura, lleure i joventut

Èxits
Vam aconseguir que Harry Potter 
parlés en català.

Les xarxes socials disposen de més 
mems en llengua catalana.

Hem incrementat l’oferta 
lingüística del Festival de Sitges.

Hem incrementat l’oferta en català 
a Netflix i a Rakuten TV.

Vam aconseguir més de 50.000 
signatures per reclamar la 
reciprocitat total dels mitjans  
de comunicació en català.

2.620 alumnes de 131 escoles 
i centres de lleure han tingut 
contacte amb el català a través  
de la glosa i el rap.

Vam aconseguir que 2/3 parts del 
Parlament de Catalunya aprovessin 
una moció que instava el Govern a 
fer les gestions necessàries per a la 
recepció de totes les emissions de 
ràdio i de televisió en català a tot el 
domini lingüístic.

Isabel Romano
Tècnica de cultura  

i membre de l’Executiva de  
la Plataforma per la Llengua

Per què hem  
de poder jugar 
en català?
Hi ha moltes raons per les quals hem 
de poder jugar en català. Pels valors 
i coneixements que s’hi transmeten, 
perquè és una eina d’acollida per 
als nouvinguts, perquè en el joc la 
llengua és el vehicle que porta als 
més menuts a conèixer el medi social 
del país on viuen. 

Però parlant amb el cor a la mà, vull 
jugar en català perquè és la meva 
llengua materna, perquè és la llengua 
pròpia del meu país, perquè és la 
llengua en què penso, en què estimo, 
en què ploro, en què renego, en què 
ric. És la llengua en què he educat 
els meus fills i en què jugaré amb els 
meus nets. 

Per aquestes raons i moltes més, vull 
poder jugar en català!

Dossier 25 anys

Durant aquestes dues dècades i mitja, l’entitat ha actuat de manera incansable per la 
normalització de la llengua catalana en la cultura i el món audiovisual, fent especial 
incidència en el cinema. Amb reiterades accions mediàtiques es va aconseguir que 
algunes estrenes, com ara 
pantalla. De forma similar, i més recentment, la campanya per denunciar el greuge del 
català en les projeccions del Festival de Sitges l’any 2015 també va donar el seu fruit 
immediat: triplicar l’oferta existent a partir d’aquella edició. En l’àmbit legal també 
vam contribuir a l’aprovació, el 2010, de la Llei del Cinema de Catalunya, que havia de 
garantir una paritat en l’oferta. Servint-nos d’Internet, hem aconseguit que algunes de 
les principals plataformes digitals ( et i  i Ra uten T ) com a mínim hagin introdu t la 
versió catalana disponible d’algunes de les pel·lícules del seu catàleg.

Les xifres canten
El 2018, la Plataforma per la Llengua, a partir d’un estudi comparatiu sobre els ajuts 
a la m sica en diversos pa sos i una anàlisi del cas català, va desmuntar el mite basat 
en la falsa idea que la música en català 
xifres canten”, desenes d’artistes i milers de persones s’han afegit a la reivindicació de la 
Plataforma per la Llengua per exigir més i millors ajuts per a la música en català.

Sense fronteres televisives
La Plataforma per la Llengua ha desenvolupat accions concretes per exigir que es 
garanteixi legalment i tecnològica la reciprocitat total dels mitjans audiovisuals. N’ha 
criticat, també, la reciprocitat parcial (amb continguts restringits) que es produei  
en alguns casos. Ens hem oposat sempre als intents de prohibir T 3 al conjunt del 
domini lingüístic i hem optat clarament per un compromís efectiu dels diversos 
governs implicats a l’hora de complir amb la Carta Europea de Llengües Regionals o 
Minoritàries (CELRoM) i la irectiva 2 1 13 CE, reguladora de la llibertat de circulació 
dels productes audiovisuals. El 2016 la Plataforma per la Llengua va enviar a les 

Perseverar per la cultura 
i el lleure
Perseverar per la cultura 
i el lleure
Perseverar per la cultura 
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Dossier 25 anys

L’onada migratòria més impactant que ha rebut el nostre país 
en les darreres dècades és, sens dubte, la del 2000.  
Per donar-hi resposta, aquell mateix lustre la Plataforma per la 
Llengua va crear una campanya d’acollida lingüística basada 
en la noció d’oportunitat: que els nouvinguts adoptin el català 
multiplica les seves opcions de promoció i participació socials. 
Optem, doncs, per una societat inclusiva, on tothom tingui 
cabuda en la construcció d’un projecte comú.

Una dècada i mitja després creiem que cal potenciar també 
l’arrelament social de les persones d’origen nouvingut, entès 
com el sentiment de pertinença i identitat amb l’entorn més 
proper i amb les entitats del territori. Calen, per tant, projectes 
i actuacions enfocats en la cohesió social que facin del català 
l’eix vertebrador de la diversitat ètnica i cultural. Ens hem 
adreçat d’una manera prioritària a les comunitats de llengua 
romanesa, filipina, àrab, panjabi, òlof i urd .

Parelles 
lingüístiques

Des de l’any 2008, socis 
 i voluntaris de la Plataforma 

per la Llengua també han 
participat en el programa de 

parelles lingüístiques. Perquè 
ens agrada compartir la 

llengua! Així, hem format més 
de 400 parelles lingüístiques, 

posant especial èmfasi en 
les parelles formades per 

voluntaris juvenils d’entre 16 
i 3  anys. A més, gràcies a la col laboració d’una trentena de voluntaris ensenyants 

de la Plataforma per la Llengua, darrerament hem aconseguit crear més de 3  
tertúlies lingüístiques en català de petit format que es duen 

a terme en diferents llocs, des de centres cívics fins a escoles, 
passant per les seus de les entitats de nouvinguts.

Eulàlia Buch
Arrelament

Rafik el Mossaoui
Arrelament

LES XIFRESL3S X1FRES

16Hem dissenyat 16 guies d’acollida 
i arrelament lingüístic.

2525 entitats de nouvinguts cada any 
han col·laborat des de fa una dècada 
amb la Plataforma per la Llengua.

411Hem organitzat 411 parelles 
lingüístiques a la ciutat de Barcelona.

40.000Hem editat més de 40.000 exemplars 
adreçats a les comunitats nouvingudes.

8000Més de 8.000 volums dedicats 
a la comunitat romanesa  
i àrab del País Valencià.

L’objectiu principal de la Plataforma per la Llengua és que els 
catalanoparlants tinguin els mateixos drets reconeguts que 
els castellanoparlants a Espanya o els parlants de danès a 
Dinamarca. Són tasques principals de l’entitat la defensa dels 
drets lingüístics davant de l’Administració i l’activisme perquè 
aquesta contribuei i a la normalització de la llengua catalana.

La Plataforma informa la ciutadania de les previsions 
lingüístiques de la nova legislació i de les sentències judicials, 
proposa normatives noves, denuncia els incompliments de les 
normes vigents que protegeixen els catalanoparlants i col·labora 
amb el sector públic per garantir el coneixement i l’ús del català 
entre els funcionaris. En aquest últim punt, destaca la feina de 
l’entitat per facilitar l’ús del català en el poder judicial, un dels 
àmbits en què els parlants estan més desprotegits.

Gestionem les teves 
queixes lingüístiques

Rebem totes les queixes que 
presencialment, telefònica o per la 
web ens fa arribar qui ha patit una 

discriminació per haver parlat en català, 
sap d’un incompliment de la llei o vol 

saber els seus drets.

Oferim assessorament jurídic 
i l’assistència corresponent per 
incompliment legal, i l’opció de 

publicar la queixa anònimament en un 
informe anual enviat als mitjans de 

comunicació i a l’Administració. Si la 
queixa reincideix i el marc legal és 

injust, actuem per canviar el 
sector de forma voluntària.

També per l’occità
Per bé que l’àmbit d’actuació de la Plataforma per la Llengua 

és allò que té relació amb el català, la nostra entitat dona suport 
a les reivindicacions de defensa d’aquesta llengua i dels drets dels 

ciutadans que la fan servir. S’ha col laborat amb organitzacions de 
defensa de l’occità. Entre aquestes col·laboracions en destaquem les 

propostes que es van fer arran de l’aprovació el 2010 de la llei de l’occità,  
no sempre acceptades.

Així mateix, s’ha tingut cura que hi hagués un ús adequat dels topònims occitans 
quan es fa servir el català. Ai ò s’ha materialitzat en è its més aviat reei its en 

oogle Maps i no pas tant en la utilització que en fa la Corporació Catalana  
de Mitjans Audiovisuals a T 3 o Catalunya Ràdio. 
Des del juny de 2018 hi ha una versió bàsica del 
web de la Plataforma per la Llengua en occità. 

Miquel Gil
Drets lingüístics

Rut Carandell
Drets lingüístics

Bernat Gasull
Drets lingüístics

El valor de  
la cohesió social

Defensar els drets 
lingüístics

www.plataforma-llengua.cat/queixes

L’objectiu principal de la Plataforma per la Llengua és que els 
catalanoparlants tinguin els mateixos drets reconeguts que 
els castellanoparlants a Espanya o els parlants de danès a 
Dinamarca. Són tasques principals de l’entitat la defensa dels 
drets lingüístics davant de l’Administració i l’activisme perquè 
aquesta contribuei i a la normalització de la llengua catalana.

La Plataforma informa la ciutadania de les previsions 
lingüístiques de la nova legislació i de les sentències judicials, 
proposa normatives noves, denuncia els incompliments de les 
normes vigents que protegeixen els catalanoparlants i col·labora 
amb el sector públic per garantir el coneixement i l’ús del català 
entre els funcionaris. En aquest últim punt, destaca la feina de 
l’entitat per facilitar l’ús del català en el poder judicial, un dels 
àmbits en què els parlants estan més desprotegits.

Gestionem les teves 
queixes lingüístiques

presencialment, telefònica o per la 
web ens fa arribar qui ha patit una 

discriminació per haver parlat en català, 
sap d’un incompliment de la llei o vol 

Oferim assessorament jurídic
i l’assistència corresponent per 
incompliment legal, i l’opció de 

publicar la queixa anònimament en un 
informe anual enviat als mitjans de 

comunicació i a l’Administració. Si la 
queixa reincideix i el marc legal és 

Defensar els drets 
lingüístics

www.plataforma-llengua.cat/queixes
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CatalApp i ValenciApp
La CatalApp i la alenciApp permeten 
buscar i valorar les empreses, comerços  
i altres establiments que són respectuosos 
lingüísticament amb els consumidors 
catalanoparlants. En aquests 2 anys de 
funcionament, l’aplicació per a mòbils ha 
aconseguit més de 55.000 descàrregues, 
més d’11.5  usuaris actius i 35.  
establiments i empreses valorades.

17171717

25mil
16.000

desenes
milers

LES XIFRES
90%
100%

Del 2000 al 2010 aconseguim que el vi i el cava 
en català passi del 3 al 90%.

El 100% de les grans marques cerveseres 
catalanes etiqueten ara en català.

L3S X1FRES

Recollim 25.000 signatures a favor de la inclusió 
del català a Linkedin.

Tramesa i atenció de milers de queixes i 
reclamacions de ciutadans que no veien respectats 
llurs drets legals, ni per part de l’Administració ni 
per part de les empreses.

Assumpció de desenes de defenses jurídiques 
de les persones discriminades i vexades per 
haver exigit els drets lingüístics.

16.000 usuaris s’adhereixen a la petició que el 
videojoc EA Sports FIFA sigui en català.

DOSSIER
Dossier 25 anys

El català, valor afegit
Una dada: el mercat de llengua oficial catalana, en el 
rànquing dels 28 països de la Unió Europea, és el 10è.  
Una realitat: la normalització en l’àmbit d’empresa i consum 
és ben lluny d’assolirse. Cal continuar treballant.

Defensar el català en el sector privat és primordial: els 
consumidors catalanoparlants tenen uns drets que s’han de 
respectar; alhora, per a les empreses, unes bones pràctiques 
lingüístiques milloren la seva responsabilitat social. 
Consumidors i empreses surten guanyant: la llengua  
no és una ideologia, sinó una eina de comunicació.

Normalitzarne l’ús quan comprem, quan consumim, quan 
venem, és un valor afegit pels productes i per la relació entre 
les dues parts.

Diego Sola
Historiador i membre de l’Executiva  

de la Plataforma per la Llengua

fer-los valdre. De la mateixa manera, també fem una tasca de 
sensibilització sobre la legislació en matèria ling ística i les 
bones pràctiques en la relació amb el consumidor perquè 
introdueixin el català en els criteris bàsics d’actuació  
i d’aplicació de la llei.

Treball conjunt 
En les tasques de sensibilització, informació i promoció del 
català a l’empresa s’ha treballat braç a braç amb associacions 
i agrupacions empresarials, com ara les diverses cambres de 
comerç de Catalunya —inclòs el Consell General de Cambres  
de Catalunya—, la PIMEC o la Fundació CECOT, així com amb 
els principals sindicats de treballadors. 

Per aconseguir la normalització del català en l’àmbit econòmic, 
hem incidit en les relacions de consum com la imatge externa 
i els serveis que ofereixen les empreses als consumidors. A la 
Plataforma per la Llengua atenem els consumidors que tinguin 
queixes i consultes en les seves relacions amb les empreses. 
Els donem suport, els informem dels drets lingüístics que tenen 
i els assessorem sobre com poden orientar la seva acció per 

Valor afegit  
a l’economia

Èxits
Gràcies a la pressió de l’entitat, 
avui la llei reconeix el dret i el deure 
d’etiquetar en català.

Hem aconseguit el compromís de 
compra de les administracions 
catalanes de productes etiquetats 
en català.

Incrementem la presència 
del català a l’etiquetatge dels 
productes de denominació 
d’origen, especialment en vi i cava, 
incloses les grans marques.

Fem augmentar l’etiquetatge 
en català de sectors com ara la 
cervesa, l’aigua, els làctics i l’arròs.

Normalitzem la retolació dels 
catàlegs i fullets de promoció de 
grans centres comercials com ara 
IKEA, Decathlon, El Corte Inglés, 
Lidl, Carrefour, Dia, Schelecker, Aki, 
Bauhaus i Leroymerlin.

Contribuïm que les xarxes socials 
més populars, com ara Facebook o 
Twitter, siguin en català.

Denunciem de manera reiterada 
les pràctiques i obligacions 
lingüístiques promogudes per 
l’Estat espanyol que posen traves 
a la normalització del català en el 
sector econòmic i empresarial.

Som decisius perquè els webs  
i serveis de correus electrònic més 
importants del mercat, per exemple 
Microsoft o Google, siguin en català.

Els sistemes operatius de telèfons 
com Iphone, Samsung, Nokia, 
Siemens, Xiaomi, Sony-Ericsson són 
ara en català.

Els ordinadors d’Apple i Microsoft 
i els seus programes bàsics també 
disposen avui de versió en català.

Aconseguim que grans empreses 
com Danone, Nestlé, Nutrexpa, San 
Miguel, Granini, Carrefour, Ryanair 
i Easyjet tinguin el web en català.

Marc Biosca
Drets lingüístics

CatalApp i ValenciApp
La CatalApp i la alenciApp permeten 
buscar i valorar les empreses, comerços 
i altres establiments que són respectuosos 
lingüísticament amb els consumidors 
catalanoparlants. En aquests 2 anys de 
funcionament, l’aplicació per a mòbils ha 
aconseguit més de 55.000 descàrregues, 
més d’11.5  usuaris actius i 35.  
establiments i empreses valorades.

El català, valor afegit
Una dada: el mercat de llengua oficial catalana, en el 
rànquing dels 28 països de la Unió Europea, és el 10è. 
Una realitat: la normalització en l’àmbit d’empresa i consum 
és ben lluny d’assolir

Defensar el català en el sector privat és primordial: els 
consumidors catalanoparlants tenen uns drets que s’han de 
respectar; alhora, per a les empreses, unes bones pràctiques 
lingüístiques milloren la seva responsabilitat social. 
Consumidors i empreses surten guanyant: la llengua 
no és una ideologia, sinó una eina de comunicació.

Normalitzar
venem, és un valor afegit pels productes i per la relació entre 
les dues parts.
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En el context actual, la defensa de la llengua catalana en l’àmbit internacional és més 
necessària que mai. És per aquesta raó que l’ONG del català entén que aquest és un 
terreny en què cal incidir, i per això en els darrers anys ha desplegat un programa d’acció 
internacional destacat. 

L’entitat fa de lobby a Brussel·les, Estrasburg i Ginebra per tal d’aconseguir millorar 
l’estatus de la llengua catalana a la Unió Europea —a dia d’avui el català encara no hi té 
estatus oficial  i donar a conèi er els incompliments de l’Estat espanyol respecte als 
seus compromisos internacionals en matèria de drets lingüístics. En aquest sentit, han 
estat nombroses les denúncies que ha fet la Plataforma per la Llengua tant al Parlament 
Europeu com al Consell d’Europa i a l’ONU perquè les instàncies internacionals 
garanteixin els drets lingüístics de 10 milions de ciutadans de la Unió Europea. 

Un dels cavalls de batalla de l’entitat és que l’Estat espanyol compleixi els drets 
ling ístics reconeguts en els tractats internacionals que ha ratificat i, a aquest efecte, 
s’han fet desenes de reunions amb eurodiputats, membres de diverses organitzacions 
internacionals encarregades de la supervisió d’aquests tractats d’organismes públics 
europeus, ai í com comparei ences oficials en organismes i institucions d’abast 
internacional.

Daniel Roldan
Internacional

El compliment  
de la CELRoM

La Plataforma per la Llengua elabora 
periòdicament un informe amb els 

incompliments que l’Estat espanyol du 
a terme respecte a la Carta Europea de 

les Llengües Regionals o Minoritàries 
(CELRoM). Així, l’entitat facilita al 

Consell d’Europa, organització 
internacional encarregada de vetllar 
pel compliment de la Carta per part 

dels estats, aquelles informacions que 
el Govern espanyol intenta dissimular. 

El comitè d’experts encarregats de 
redactar els informes d’avaluació 

han repetit en diverses ocasions 
que Espanya no garanteix els drets 

lingüístics dels ciutadans en àmbits 
com els procediments judicials o 

l’atenció al ciutadà en l’Administració 
General de l’Estat. 

Xarxes internacionals
Les complicitats internacionals amb altres organitzacions que treballen en defensa 
d’altres lleng es no oficials de la E són un dels elements necessaris per actuar de 
manera coordinada i incidir directament en els debats comunitaris. És per això que 
la Plataforma per la Llengua forma part de tot un seguit de xarxes internacionals:

ELEN. European Language Equality et or
NPLD. et or  to Promote Linguistic iversity
FUEN. Federal Union of European Nationalities
FOCIR. ederació d’ rganitzacions Catalanes nternacionalment Reconegudes

Èxits
Hem portat la defensa de la llengua catalana a les 
Nacions Unides, a Ginebra.

Desenes d’eurodiputats han conegut la situació real del 
català i han demanat al president del Parlament Europeu 
que es permeti l’ús de la llengua a l’eurocambra. 

Elaborem informes amb els incompliments dels 
compromisos internacionals de l’Estat espanyol.

Editem materials en anglès i francès per projectar  
la situació del català a l’exterior.

Personalitats destacades d’arreu del món han rebut 
l’InformeCat. 

Ens reunim amb el Govern francès amb l’objectiu de 
treballar perquè França ratifiqui la Carta Europea de 
Llengües Regionals o Minoritàries, per garantir així la 
promoció del català a Catalunya Nord. Ens reunim  
amb membres dels cossos consulars de Barcelona.

Vam aconseguir que el president del Parlament Europeu 
es comprometés amb el català. 

Ajudem a recollir les 1.200.000 signatures de la campanya 
europea Minority Safepack de FUEN.

DOSSIER
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Una qüestió 
europea

Necessitem acció 
internacional
El català necessita acció internacional per continuar 
demanant l’oficialitat a la Unió Europea i denunciar la 
repressió que patim quan volem viure plenament en català. 

Hi tenim dret! Si el català és la 14a llengua més parlada  
a Europa, per què els eurodiputats no la poden utilitzar  
i per què les directives europees l’exclouen? Això fa que la 
seva transposició a Espanya, França i Itàlia exclogui,  
per exemple, l’etiquetatge de productes en català.

No hi ha dret! La discriminació que patim per motius 
lingüístics, especialment en els àmbits de la justícia  
i l’Administració espanyola, és un atac als nostres drets 
fonamentals que continuarem denunciant als organismes 
internacionals.

El nostre compromís és construir una Europa de tots, plural 
i diversa, on no s’exclogui ningú parli la llengua que parli.

Marga Payola
Arquitecta i membre de l’Executiva  

de la Plataforma per la Llengua

Xarxes internacionals
Les complicitats internacionals amb altres organitzacions que treballen en defensa 
d’altres lleng es no oficials de la E són un dels elements necessaris per actuar de 
manera coordinada i incidir directament en els debats comunitaris. És per això que
la Plataforma per la Llengua forma part de tot un seguit de xarxes internacionals:

ELEN. 
NPLD.
FUEN. 
FOCIR.

Necessitem acció 
internacional
El català necessita acció internacional per continuar 
demanant l’oficialitat a la Unió Europea i denunciar la 
repressió que patim quan volem viure plenament en català. 

Hi tenim dret! Si el català és la 14a llengua més parlada 
a Europa, per què els eurodiputats no la poden utilitzar 
i per què les directives europees l’exclouen? Això fa que la 
seva transposició a Espanya, França i Itàlia exclogui, 
per exemple, l’etiquetatge de productes en català.

No hi ha dret! La discriminació que patim per motius 
lingüístics, especialment en els àmbits de la justícia 
i l’Administració espanyola, és un atac als nostres drets 
fonamentals que continuarem denunciant als organismes 
internacionals.

El nostre compromís és construir una Europa de tots, plural 
i diversa, on no s’exclogui ningú parli la llengua que parli.
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Consell Consultiu: rigor i experiència 
El juny de 2 1, al MACBA, es constitu a el Consell Consultiu de la Plataforma per la 
Llengua, un òrgan format per diferents professionals de l’àmbit lingüístic i cultural per 
assessorar l’organització en les seves campanyes. Actualment en formen part Salvador 
Card s, Jordi ont, Josep Maria López Llaví, sidor Marí, èli  Martí, Joan Carles Martí, 
Jordi Porta, Jordi Sànchez, Josep Maria Terricabras, Miquel Sellarès, icen  illatoro, 
Isabel-Clara Simó, Miquel Strubell i Abelard Saragossà. També van formar-ne part els 
desapareguts Albert Manent, Francesc Ferrer i Gironès, Joan Triadú i Patrícia Gabancho.

Compromís artístic  
El món de l’art ha estat sempre proper a l’entitat per la 

generositat d’artistes que al llarg dels anys han creat obres en 
benefici de l’  del català i la seva consolidació  Joan Brossa 

(1997), Perejaume (2 1), Josep uinovart (2 3), Antoni 
Tàpies (2 5) i Jordi Alcaraz (2 12). La sensibilitat artística dels 

creadors és un dels seus trets essencials, i la seva vinculació 
emocional amb les causes nobles no n’és una excepció.

Cròniques associatives  
Creada el 2 1, al llarg d’aquests 32 primers n meros de 
La Corbella, que prenia el relleu del primigeni Butlletí de 
l’Esbarzer, la revista ofereix reportatges sectorials sobre l’estat 
del català en els diferents àmbits, articles d’opinió valoratius  
i la crònica de les campanyes més destacades de la Plataforma 
per la Llengua. El 2007 va rebre el Premi Ateneus al millor mitjà 
de comunicació d’associacions culturals.

La història de l’entitat  
Activisme, campanyes i política lingüística. Les interioritats 
de les primeres dues dècades de l’ONG del català van ser 
estudiades per l’historiador Francesc Marco-Palau, que el Sant 
Jordi del 2014, amb editorial Base, va publicar Plataforma 
per la Llengua. 20 anys defensant el català. Un bon llibre per 
conèixer l’èpica del teixit associatiu a favor de la llengua.

La Fundació 
Vincle
En plena consolidació de 
l’entitat, l’any 2010 la Plata-
forma per la Llengua crea un 
nou ens, la undació incle, 
per tal de donar serveis 
d’assessorament a l’àmbit 
empresarial, a les institucions 
i també en la tasca d’acollida 
dels nouvinguts. El 2017 la 

undació incle agafa un nou 
impuls per encarar els reptes 
de país d’avui.

El 23 de setembre del 2 12 un tràgic accident de muntanya a l’ imàlaia acomiadava 
l’activista i ànima de la Plataforma per la Llengua, Martí asull i Roig, que el 1993 havia 
fundat l’organització i n’havia dirigit l’activitat. esprés d’un homenatge multitudinari 
que el 2 13 va omplir el Teatre acional de Catalunya, el 2 14 es va celebrar la primera 
edició d’uns premis per votació popular que reconeixen aquelles persones, empreses 
o entitats que han contribu t a promoure la llengua catalana. es del 2 17 el jurat 
del guardó també atorga un premi especial a la trajectòria. L’Assemblea de Docents 
de les lles Balears, Escola alenciana, els supermercats Bon Preu, la comunitat Si h 
de Catalunya i Catalunya Ràdio, així com Albert Jané i Josep Ruaix en la categoria de 
premi especial del jurat, han estat guardonats al llarg d’aquests anys. El 2019, la 6a 
edició dels Premis, serà una bona ocasió per reconèixer de nou els valors de la llengua 
catalana.
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La Plataforma per la Llengua s’ha 
mostrat sempre a favor dels passos que 
la societat catalana volgués emprendre 
en el camí de la transició nacional. Així, 
defensant els valors democràtics i de 
país, l’entitat ha format part del Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir i del Pacte 
Nacional pel Referèndum, i ha fet una 
crida a votar afirmativament tant al 
procés participatiu del 9-N del 2014 com  
al referèndum d’independència de l’1 
d’octubre de 2017. L’ONG del català en-
tén que ja és hora de deixar de tenir dos 
estats en contra de la llengua catalana 
i passar a tenir un estat a favor del català.

Dossier 25 anys

Amb la transició nacional  
i les nostres institucions 

6 edicions dels  
Premis Martí Gasull
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Cròniques associatives  
Creada el 2 1, al llarg d’aquests 32 primers n meros de 
La Corbella, que prenia el relleu del primigeni 
l’Esbarzer, la revista ofereix reportatges sectorials sobre l’estat 
del català en els diferents àmbits, articles d’opinió valoratius 
i la crònica de les campanyes més destacades de la Plataforma 
per la Llengua. El 2007 va rebre el Premi Ateneus al millor mitjà 
de comunicació d’associacions culturals.

La història de l’entitat  
Activisme, campanyes i política lingüística. Les interioritats 
de les primeres dues dècades de l’ONG del català van ser 
estudiades per l’historiador Francesc Marco-Palau, que el Sant 
Jordi del 2014, amb editorial Base, va publicar 
per la Llengua. 20 anys defensant el català.
conèixer l’èpica del teixit associatiu a favor de la llengua.

6 edicions
Premis Martí Gasull
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Fes-te voluntari!
La Plataforma per la Llengua va néixer de l’empenta d’un grup 
de voluntaris que varen creure en ells mateixos i en la necessitat 
de treballar per la llengua de forma activa 
i organitzada. A més dels 1 .  socis d’avui, al llarg de 25 anys 
han passat per l’entitat centenars de voluntaris que  
amb experiències diverses han ajudat a arribar més lluny.

Qui coneix els límits del voluntariat? El voluntariat té una força 
inquantificable. La llengua és un element cohesionador  
i compartim aquesta responsabilitat social.

En la jornada del voluntariat del passat 
20 d’octubre, els voluntaris de l’entitat, 
la junta executiva i l’equip tècnic vam 
poder sentir-nos acompanyats i debatre 
les accions a desenvolupar. olem 
créixer comunicant-nos i reforçant-nos 
els uns als altres. Territorials, comissions, 
dinamitzadors ling ístics, etc. 

 tu  ols afegir te al voluntariat de la 
Plataforma per la Llengua?  
Fes-te voluntari!

Xarxes socials

DOSSIER

el 1993 en à, la Plataforma per la Llengua ha crescut molt. ’aquell primer nucli 
d’activistes, avui l’ONG del català ja supera els 18.000 socis. Al llarg dels darrers 10 
anys, el crei ement ha estat especialment significatiu. Els è its a favor de la llengua 
s’aconsegueixen gràcies al suport, l’empenta i la convicció de tots els associats 
i voluntaris. Entre tots fem del català la llengua comuna i de cohesió social.

Les xarxes socials són una molt bona eina per desenvolupar campanyes a favor de 
la llengua catalana. es de les diferents plataformes, aceboo , T itter i nstagram, 
l’entitat exigeix a les empreses catalanes i multinacionals que compleixin la llei, 
s’adre a directament a administracions i societat civil, i mobilitza els milers de socis  
i voluntaris per continuar treballant pel català a través de les diferents iniciatives.

Ivan Dapena i Lourdes Fernández

Creixement

2009 1.500

2010 2.000

2011 3.000
2012 4.000

2013 6.000
2014 8.000
2015 10.000
2016 13.000
2017 15.000
2018 18.000
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Edat dels socis

Número de socis:

Dossier 25 anys

Xarxes socials
Les xarxes socials són una molt bona eina per desenvolupar campanyes a favor de 
la llengua catalana. es de les diferents plataformes, aceboo , T itter i nstagram, 
l’entitat exigeix a les empreses catalanes i multinacionals que compleixin la llei, 
s’adre a directament a administracions i societat civil, i mobilitza els milers de socis 
i voluntaris per continuar treballant pel català a través de les diferents iniciatives.
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“La situació  
del català és una 
anomalia a Europa”

ENTREVISTA

Òscar Escuder
President de la Plataforma per la Llengua
per Francesc Marco-Palau 
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43 anys després de la dictadura per què existeix encara  
una Plataforma per la Llengua?

Doncs perquè la situació encara no és normal. No tenim una 
situació que es pugui considerar adient, ni normal, per a una 
llengua a Europa amb més de 10 milions de parlants.

És optimista? Quina anàlisi en fa, de la situació de la llengua avui?
Sí, soc optimista. Ho soc per naturalesa, això no treu que no vegi la realitat. La realitat 
no és la que ens agradaria ni la que la vitalitat i empenta de la llengua catalana es mereix: 
tenim moltes mancances, la majoria derivades de la desprotecció (i sovint atac) legal, 
i això repercuteix en pràcticament tots els àmbits d’ús de la llengua. La desprotecció legal 
repercuteix en la justícia, en l’acollida de nouvinguts, en l’etiquetatge i instruccions de 
productes, en el lleure, només per dirne alguns. Això s’ha d’acabar!

A Madrid, tant amb governs conservadors com amb executius progressistes, 
la llengua continua tenint dificultats.

És clar, és la concepció monolingüe de l’estat en si, independentment de qui mani. 
Realment la diversitat lingüística els fa nosa i, quan no tenen més remei “ens toleren”. 
Aquí, a més, faré el matís que dir progressista a un govern del PSOE és, això sí, ser 
realment optimista. L’Estat espanyol fa cinc segles que és així i res fa pensar que vulgui 
canviar. L’Estat francès és igual o encara pitjor, perquè ha estat més eficient a l’hora 
d’assolir l’objectiu de la uniformitat. 

A l’Alguer la llengua no genera cap rebuig i si de debò es comença a ensenyar a l’escola 
regularment i bé a partir del proper curs això seria un punt d’inflexió des d’on recolzar 
una millora important i real de la situació. I Andorra és un reducte de quasi normalitat, 
però condicionat per la mida.

La Generalitat de Catalunya ha fet els deures en matèria lingüística?
No completament, si no Plataforma per la Llengua ja no existiria. De vegades per man
ca de competències i per bel·ligerància de l’Estat, altres per manca de visió o per por no 
s’ha fet tot el que s’hauria hagut de fer en tots aquests anys. Ara bé, és evident que la 
situació avui és molt millor que abans de la recuperació de la Generalitat a la mort del 
dictador feixista.

Molts atacs a la llengua es dirigeixen a l’escola catalana i a TV3. Són les nostres 
principals estructures d’estat?

És evident que l’escola i tv3 han estat pilars fonamentals de l’aprenentatge i normalització 
de la llengua per a tothom. Han estat i són bàsics i molt positius. Tant l’escola com la 
CCMA fan una gran feina i de qualitat. Algunes mancances? Segur, i cal millorarles.

I també cal tenir present per part de tothom que perquè la llengua es normalitzi en el 
seu ús en tots els àmbits no n’hi ha prou amb saberla: cal tenir àmbits on l’ús sigui fàcil 
i no s’hagi de ser un militant de la llengua. Penso per exemple en els joves que dominen 
la llengua, però surten de l’escola i ni cinema ni videojocs ni plataformes digitals ni tan
tes altres coses. Poden acabar tenint la sensació que no els és útil haverla après! Això ho 
hem de revertir.

La Plataforma per la Llengua va néixer el 1993 a partir d’un grup de joves 
activistes de la Vila de Gràcia, amb Martí Gasull al capdavant. L’adeu sobtat de 
Gasull en una expedició a l’Himàlaia, el setembre de 2012, va sacsejar l’entitat. 
Què en queda, avui, del seu activisme? 
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“No volem ser cap anomalia. La 
desprotecció legal s’ha d’acabar!”

Pensem que queda tot, en Martí Gasull va plantar i regar durant 
molt de temps una planta que ha crescut i s’ha fet gran. Els 
temps canvien i els tipus d’activisme també. N’hi ha de molt més 
variat que abans. I l’entitat, per sort, va creixent a bon ritme.

Amb 18.000 socis, actualment l’ONG del català és 
la tercera entitat cultural del país. Això suposa una 
responsabilitat afegida?

Sí, probablement després d’Òmnium Cultural i l’ANC som l’enti
tat més gran del sector del país. I fins on nosaltres sabem l’entitat 
específicament de llengua —almenys— més gran d’Europa. Això 
ens dona un plus de responsabilitat, i entre altres coses per això 
mirem de ferho el millor possible. Penso que ens n’estem sor
tint raonablement bé. Tot i que també tenim òbviament coses a 
millorar.

Treballeu al conjunt de territoris de parla catalana. 
Com ho feu, tenint presents les diferents circumstàncies 
polítiques i sociodemogràfiques de cada territori?

Fàcil de dir i difícil de fer: ens adaptem a cada realitat. Tant a 
nivell de com està la llengua a cada territori, com a nivell legal, 
de relació amb altres entitats, etc.

El 2017 vau obrir una seu a la ciutat de València, on ja 
treballàveu des de feia molts anys. És la normalització de la 
llengua al País Valencià un dels objectius prioritaris?

És clar, és el segon territori amb més població del domini 
lingüístic i durant molts anys ha tingut un Govern obertament 
hostil a la llengua. Esperem que això no torni a passar mai més i 
que la llengua s’acabi normalitzant també al País Valencià.

A l’Alguer, aquests darrers mesos heu desenvolupat 
campanyes d’impacte (el llibre-disc Mans Manetes, el 
restabliment de la connexió aèria amb el Principat).  

Quina rebuda hi tenen les accions de l’entitat? 
La veritat és que fabulosa! Ja he dit abans que a 
l’Alguer la llengua no genera cap rebuig (com hauria 
de ser arreu) i, com que les coses que proposem 
no van contra ningú sinó que afavoreixen tothom, 
l’acollida és molt bona.

“En Martí Gasull va plantar i regar 
durant molt de temps una planta  
que ha crescut i s’ha fet gran”

Pensem que queda tot, en Martí Gasull va plantar i regar durant 
molt de temps una planta que ha crescut i s’ha fet gran. Els 
temps canvien i els tipus d’activisme també. N’hi ha de molt més 
variat que abans. I l’entitat, per sort, va creixent a bon ritme.

Amb 18.000 socis, actualment l’ONG del català és 
la tercera entitat cultural del país. Això suposa una 
responsabilitat afegida?

Sí, probablement després d’Òmnium Cultural i l’ANC som l’enti
tat més gran del sector del país. I fins on nosaltres sabem l’entitat 
específicament de llengua —almenys— més gran d’Europa. Això 
ens dona un plus de responsabilitat, i entre altres coses per això 
mirem de fer
tint raonablement bé. Tot i que també tenim òbviament coses a 
millorar.

Treballeu al conjunt de territoris de parla catalana. 
Com ho feu, tenint presents les diferents circumstàncies 
polítiques i sociodemogràfiques de cada territori?

“En Martí Gasull va plantar i regar 
durant molt de temps una planta 
que ha crescut i s’ha fet gran”
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un país 
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Enguany, heu obert delegació permanent a les Illes. Quines expectatives teniu?
Sí, a les Illes havíem fet feina històricament i també més recentment. Amb el 
creixement de l’entitat i un grup de voluntaris locals hem obert la seu a Mallorca 
i ja estem fent molta feina. Com al País Valencià, esperem que mai més tornin a tenir 
Governs a qui el català els faci nosa i pensem que la nostra feina allà pot ajudar molt a 
millorar —i eventualment normalitzar– la situació del català.

A Catalunya, en ple procés sobiranista, l’entitat va posicionar-se a favor del 
referèndum de l’1 d’octubre i aquests mesos ha estat sovint present a Waterloo.  
És indissociable la defensa de la llengua amb un compromís de país?

Bé, en el nostre cas, sí. Quedi clar que durant molts anys Plataforma per la Llengua no 
es va posicionar políticament perquè està clar que teòricament per donar igualtat de 
drets a llengües i parlants no caldria un estat propi. A Bèlgica, Suïssa, Canadà  
i Finlàndia en tenim uns exemples. Però l’Estat espanyol ens ha demostrat abastament 
—i ho continua fent dia sí, dia també — que no pensa canviar i que ens vol continuar 
tractant com a ciutadans de segona o de tercera. No pot ser que segons quina llengua 
parlis tinguis un o altre tracte per part de les institucions de l’Estat! Això en qualsevol 
democràcia avançada és intolerable! I a Espanya no només es tolera sinó que l’Estat ho 
afavoreix. Cadascú que tregui les seves pròpies conclusions!

De fet, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, avui a la presó, va ser 
membre durant molts anys de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua.  
Què en pot dir?

Em podria senzillament remetre a les conclusions de la pregunta anterior. Però per ser 
més explícit: ho trobo intolerable i altament antidemocràtic. La Presidenta Forcadell 
està tancada per haver permès un debat al Parlament! Li demanen 17 anys de presó 
per això! Espanya ens demostra amb això dues coses: una, que no és una democràcia 
homologable i, dos, que estan desesperats i disposats a fer qualsevol cosa per mantenir 
la gallina dels ous d’or i el seu orgull imperial intactes. És la prova que han perdut.  
Ara cal que nosaltres sapiguem guanyar. Crec que la majoria social ja la tenim.

Durant aquests anys s’ha parlat molt de les llengües de la Catalunya independent, 
d’oficialitats i cooficialitats. És un debat superat?

No, és clar que no! És un debat que haurem de tenir quan siguem un estat independent. 
El que volem a Plataforma per la Llengua és un país amb ciutadans el més plurilingües 
possible (jo diria que pràcticament tothom hauria de saber almenys 4 llengües), on no es 
discrimini a ningú per raó de llengua i on el català sigui la llengua comuna i de cohesió 
social, i on a més es promogui tant com es pugui el correcte aprenentatge de les llengües 
que conviuen a casa nostra (àrab, amazig, romanès, rus, wòlof, etc.).

Què pot fer un ciutadà del carrer a favor de la llengua?
Moltes coses, i la primera és fàcil i barata: parlarla sempre i amb tothom arreu del 
domini lingüístic!

A partir d’aquí: consum i hàbits lingüísticament responsables. I, a més, ferse soci  
i/o voluntari de Plataforma per la Llengua; i reclamar a les empreses, institucions  
i organismes que no respecten els seus drets lingüístics, que ho facin.

“Esperem que la 
llengua s’acabi 
normalitzant també 
al País Valencià”

DOSSIER

Òscar Escuder 
(Barcelona, 196 ) és president 

de la Plataforma per la Llengua. 
Llicenciat en medicina i cirurgia 
per la Universitat de Barcelona 

(1992) és especialista en cirurgia 
maxil·lofacial. Membre de les 

Societats Catalana i Europea de 
Cirurgia Cranio-maxil·lofacial, 
treballa a l’Hospital Parc Taulí 
de Sabadell i al sector privat. 

Pare de tres fills. esenvolupa 
una intensa activitat esportiva, 

especialment triatlons.
Literatura. El meu autor preferit 
és Jaume Cabré. També m’agrada 
llegir sobre història, assaig,  
i molts temes. El problema és  
que em falta temps.

Música. Lluís Llach i els Beatles.  

Teatre / Cinema / Televisió.  
Hi ha actors que admiro:  
Pep Cruz, Jack Nicholson, Pere 
Arquillué i Robin Williams. 

Art. Van Gogh i els 
impressionistes francesos.

Paisatge. Paisatges d’infantesa? 
Els camps de blat al poble del 
meu avi patern a Terol, a l’estiu, 
molta calor. 

Per anar en bicicleta. Pirineus  
i Alps, tinc pendent la Karakoram 
Highway.

Gastronomia. Soc molt de carn, 
tot i que menjo de tot. M’encanta 
l’entrecot de vedella del 
restaurant Pirineu de Setcases.

3 adjectius que el defineixin. 
Tossut, pragmàtic, idealista.

TEST 
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El català, llengua comuna

otografia  Juan Miguel Morales

Des dels orígens de la Plataforma per la Llengua, quan tot començava, teníem 
clar que calia sortir al carrer i reivindicar el nostre dret a podernos expressar 
en català, reivindicar rebre els productes amb les instruccions en català,  
o conèixer els ingredients d’un aliment amb la nostra llengua materna. 

Una de les principals característiques de la Plataforma per la Llengua és 
que ens hem enfocat sempre a assolir objectius concrets i adaptar el tipus 
d’accions en funció de l’objectiu, el moment i els recursos. Per tant, entre les 
múltiples possibilitats, l’activisme és una eina més.

Aleshores, abans fins i tot de l’any 1993, els fundadors de la Plataforma  
per la Llengua, ja dissenyàvem accions transgressores i contundents.  
Un dia podíem anar a penjar cartells a tanques publicitàries de CocaCola 
demanant l’etiquetatge en català, o un altre dia podíem accedir a un acte 
oficial per repartir octavetes, o fins i tot organitzar una concentració davant 
d’un cinema, repartir crispetes i reclamar el cinema en català. Aquest tipus 
d’accions no s’han deixat de fer, com és el cas de la roda de premsa de 
presentació del Festival de Sitges del 2016, quan voluntaris disfressats de 
goril·les —l’emblema del certamen— hi exigirien més presència del català.

L’activisme el podem trobar en altres formats. També són accions destacades 
aquelles que des de la Plataforma per la Llengua s’han anat fent els darrers 
anys amb l’objectiu d’arribar a una part més gran de la població. Són accions 
de masses, accions que afavoreixen que més gent se senti identificada amb 
aquella causa i de manera empàtica en participi. Sovint aquestes accions 
poden aconseguir un ressò mediàtic més important, de manera que una part 
més gran de la població rep un missatge de conscienciació i sensibilització 
amb la situació del català.

Finalment, no podem oblidar la base de tot, la base de la reivindicació,  
la reflexió, la transmissió d’arguments i propostes de millora a les 
institucions, o a les empreses, per demanarlos canvis, o inclús per sumarse 
a la nostra reivindicació i així actuar amb més força. Aquest vessant també és 
l’estil de la Plataforma per la Llengua, és la importància d’actuar fent pressió 
institucional, i així aconseguir millores a través de reflexions i negociacions. 

Per aconseguir canvis ens cal saber en cada moment quina estratègia pot ser 
més eficient. En ocasions ens cal ser provocatius i desobedients, en d’altres 
és prioritari arribar a una part més gran de la població, fentla partícip de 
l’acció reivindicativa, però abans de res, cal planificació, reflexió prèvia amb 
les empreses o administracions que poden arribar a ser actors de canvi. 

Les diferents formes  
de l’activisme lingüístic

Neus Mestres 
Directora de la Plataforma per la Llengua
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BENICÀSSIM
istribu m agendes en valencià 

per als alumnes d’escoles 
d’idiomes i d’adults.

TERRASSA
Reactivem el grup local per 
treballar a favor de la llengua 
catalana a la ciutat.

333333333333333333333333

SA POBLA
Exposem els avantatges d’aprendre el 
català a la comunitat araboparlant.

BADALONA
rganitzem grups de conversa per 

practicar català en l’entorn associatiu 
i tallers de glosa a les escoles.

ARENYS DE MAR
9a edició del Cine-pícnic a la 
platja d’Arenys.

CALELLA
6è concurs comarcal de Scrabble 
en català a la Fàbrica Llobet-Gurí.

CASSÀ DE LA SELVA
Portem la música algueresa 
del Mans Manetes al 3r estival 
Càntut.

SABADELL
Desenvolupem un Pla d’Actuació 
Lingüística Integral a Sabadell.

Nova edició del Refres.Cat, el 
cicle de cinema a la fresca en 
català de Sabadell.

rganitzem un cicle de cinema en 
català amb Società Umanitaria i 
l’Acadèmia del Cinema Català.

L’ALGUER
Comencem un curs bàsic de català 
per als caps, rovers i escoltes de 
l’Alguer, juntament amb 4 ents.

CANET DE MAR
Reivindiquem la joguina i el joc en 
català de tot el domini lingüístic 
amb una xerrada-exposició.

MAÓ
Presentem Apparella’t, una nova 
App per trobar parella lingüística.

EIVISSA
Acostem el català a la comunitat 
araboparlant eivissenca.

PERPINYÀ
Més de 1.000 adhesions 
per demanar més català 
al sistema educatiu.

Presentem la Guia 
CatNord d’establiments 
comercials.

SITGES
Demanem que el Festival de Sitges 
augmenti la presència de català  
a les seves projeccions.

COCENTAINA
Demanem a l’Ajuntament 
que l’App de la Fira de Tots 
Sants sigui en valencià.

CASTELLÓ DE LA PLANA
Treballem amb la comunitat 
romanesa.

VALÈNCIA
 Portem el concurs Tísner de creació 
de jocs als alumnes valencians.

ESPARREGUERA
Lliurem el 1r Premi a la Qualitat 
Lingüística en la 6a edició de 
l’Edurecerca de treballs de 2n de 
batxillerat.

ST. FRANCESC XAVIER
Presentem la guia Salam al català 
a Formentera.

GANDIA
Amb una gira de concerts, 
donem a conèixer les cançons 
tradicionals de l’Alguer a 
Castelló, alència i andia.

ALFAFAR
E igim a ea l’ s del valencià a les 
pantalles comercials i al catàleg.

SA POBLA
Exposem els avantatges d’aprendre el 
català a la comunitat araboparlant.

BADALONA
rganitzem grups de conversa per 

practicar català en l’entorn associatiu 
i tallers de glosa a les escoles.

L’ALGUER
Comencem un curs bàsic de català 
per als caps, rovers i escoltes de 
l’Alguer, juntament amb 4 ents.



VA L L È S B A I X  L LO B R E G AT

Lluís Duran
Politòleg i membre 

de l’Executiva de la 
Plataforma per la Llengua

L A  F RA N J A

Èxits
Desenvolupem un Pla Integral de Barris

Hem creat grups de conversa on millorar  
les competències lingüístiques

Organitzem sessions de cinema a la fresca

Millorem la retolació dels comerços en català
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Des de mitjans de 1997, per mitjà de l’Associació 
per la Llengua i la Cultura (ALC), el allès disposa 
d’un grup local de la Plataforma per la Llengua a 
Sabadell. Al llarg d’aquestes dues dècades els nuclis i 
les actuacions s’han ampliat a altres municipis, com 
ara Terrassa i Sant Cugat, i s’han organitzat centenars 
d’actuacions, campanyes i accions visibles al carrer. 
Actualment a Sabadell s’està desenvolupant un Pla 
d’Actuació Ling ística per normalitzar la llengua 
catalana al districte 6è de la ciutat. 
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Treballar  
plegats  
per sumar  
al català
Treballar plegats per sumar 
al català. Amb aquesta frase 
tan típica, però també tan 
certa, podríem resumir 
el que ha esdevingut la 
màxima dels grups locals 
de la Plataforma al Vallès 
aquests darrers anys. 

Sabem que a les ciutats, 
amb tota la seva diversitat, 
la defensa de la llengua no 
ens correspon únicament 
a nosaltres. Hem après 
a buscar suport (i hem 
gaudit fentho) del teixit 
associatiu local sentint que 
la col·laboració amb entitats 
culturals, veïnals, escolars... 
ens enforteix i ens permet 
arribar a espais que se’ns 
escapen. Treballant plegats 
ensenyem a molts que no 
hi ha llengües millors —o 
més útils— que d’altres. 
Ja sigui rapejant, jugant 
o fent festa, junts sota el 
paraigua del català —amb 
els seus múltiples accents— 
hi cabem tots i podem fer 
qualsevol cosa. 

DOSSIER

Rosa Monforte 
Plataforma per la Llengua Baix Llobregat

Dues dècades  
d’actuacions al Vallès

Ponent i la Franja

Baix Llobregat:  
territori i joventut

La territorial de la Plataforma 
per la Llengua Baix Llobregat-
Esparreguera neix la primavera 
del 2012, gairebé dues dècades 
després de la fundació de l’entitat 
nacional. El nucli local es va 
presentar a Esparreguera, la vila 
dels voluntaris que van decidir tirar 
endavant el projecte a fi de donar 
continu tat a diverses accions dutes 
a terme des de finals dels anys 
9  al voltant de l’organització del 
Correllengua. 

Per aquesta raó la majoria 
d’activitats ha tingut Esparreguera 
com a centre d’actuació i també el 
que s’anomena zona nord de  
la comarca. No obstant això,  
en la darrera època s’ha intentat 
també arribar a d’altres zones 
de la comarca, ja que aquesta 

és la voluntat de la junta territorial. Al llarg d’aquests anys destaquen les activitats 
adre ades a joves i les activitats d’acollida adre ades a nous parlants a fi d’ajudar los 
a consolidar conei ements i a trobar espais diversos per utilitzar la llengua.  
Un dels projectes destacats ha estat el projecte Enraonem, nascut a partir de la idea 
d’arrelament, i que s’ha portat a terme en dues ocasions, com també el Dictat Català i 
el Lletra a Lletra, aquests darrers per la continu tat en el temps al llarg d’aquests anys 
i per la implantació d’aquestes activitats en diferents poblacions del territori. 

LES XIFRESL3S X1FRES

100Més de 100 activitats  
en els darrers 4 anys.

2.000Al Vallès, 2.000 socis  
de l’ONG del català.

Treball en xarxa
Associació de veïns de Torreguitart

Òmnium

Associació Catalano-Amaziga “Anaruz N Afrika”

Associació de veïns de la Creu Alta

Acadèmia Catòlica

Treball en xarxa
Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat (CECBL)

Esplai La Lluna 
d’Esparreguera

Biblioteca L’Ateneu 
d’Esparreguera

Biblioteca de Cervelló

LES XIFRESL3S X1FRES

135S’han organitzat  
més de 135 actuacions.

962Avui, hi ha 962 socis a la comarca,  
el doble que fa 3 anys.

18S’han fet actuacions en 18 municipis 
de la comarca.

3030 activitats han estat adreçades 
exclusivament a joves.

Amb les escoles de la Franja
Després de diverses actuacions reivindicatives durant la primera dècada 
dels dos mil, és el 2015 que la Plataforma per la Llengua recull més de 8.000 
adhesions perquè el Parlament Europeu aturi la persecució de la llengua 
catalana a la Franja, on el Partit Popular vol anomenar-la LAPAO. El 2016, 
l’entitat distribuei  3.5  agendes en català als alumnes de la ranja, per tal 
que disposin de material escolar en la nostra llengua. Les agendes incorporen, 
a més, elements topogràfics, musicals i poètics de les comarques franjolines. 
El suport del Casal Jaume I de Fraga, el Moviment Franjolí per la Llengua, 
l’Associació Clarió i el patrocini de la Diputació de Lleida n’asseguren l’èxit. 

Els reptes de Ponent
Els pactes electorals posteriors a les 
municipals del 2015 van tenir, a Lleida, 
conseqüències per a la llengua catalana.  
Així, l’entitat, amb el suport de 9.000 
adhesions, va exigir al paer Àngel Ros que, tot i 
el seu acord amb Ciutadans, es comprometés 
a no afeblir el català a la ciutat. Al llarg de tota 
la legislatura, la Plataforma per la Llengua ha 
fet seguiment dels usos lingüístics de la Paeria.

P O N E N TB A I X  L LO B R E G AT

Baix Llobregat: 
territori i joventut

és la voluntat de la junta territorial. Al llarg d’aquests anys destaquen les activitats 
adre ades a joves i les activitats d’acollida adre ades a nous parlants a fi d’ajudar los 
a consolidar conei ements i a trobar espais diversos per utilitzar la llengua. 
Un dels projectes destacats ha estat el projecte Enraonem, nascut a partir de la idea 
d’arrelament, i que s’ha portat a terme en dues ocasions, com també el Dictat Català i 
el Lletra a Lletra, aquests darrers per la continu tat en el temps al llarg d’aquests anys
i per la implantació d’aquestes activitats en diferents poblacions del territori. 
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Èxits
Hem ajudat a restabilir la connexió 
aèria entre l’Alguer i Catalunya.

Contribuïm a millorar l’estatus de la 
llengua a la legislació educativa.

Esmenem les guies turístiques 
sobre el municipi.

Ideem el llibre-disc Mans Manetes, 
un èxit sense precedents.

Organitzem concerts algueresos  
a Catalunya i al País Valencià.

Elaborem L’Alguer: un pentagrama 
com un carrer, un documental sobre 
la realtat lingüística algueresa.

Revitalitzem la tradició de les 
Estrenes, que celebrem cada any  
el 6 de gener.

Convidem artistes catalans a les 
Festes de les Maries de l’Esperança, 
cada setembre.

Illes Balears: 
reforçar 
vincles
La Plataforma per la 
Llengua ha treballat 
també per la llengua 
catalana a les Illes 
Balears, vetllant 

per l’ús del català a la sanitat i per acollir i arrelar els 
nouvinguts. De la mateixa manera, juntament amb l’Obra 
Cultural Balear, la Plataforma per la Llengua ha exigit l’ús 
dels topònims en català a administracions i empreses, i ha 
col·laborat en iniciatives conjuntes amb Joves de Mallorca 
per la Llengua. Recentment, l’ONG del català ha presentat 
una nova app, Apparella’t, per trobar parelles lingüístiques 
per practicar català i, amb la guia Salam al català, ha 
acostat la llengua catalana a la comunitat araboparlant. 
Des d’aquest 2018, a més, l’entitat disposa d’un nucli 
estable de voluntaris a les Illes.

Pel futur de la 
Catalunya Nord
La catalanització del servei 
ferroviari de SNCF seria un 
dels objectius dels actius nord-catalans de la Plataforma per 
la Llengua durant la segona meitat de la dècada dels noranta. 
Més recentment, l’ONG del català es coordinaria amb diverses 
entitats nord-catalanes per exigir més presència del català 
a l’ensenyament, tal com durant la campanya electoral de 
les presidencials franceses del 2017 va prometre l’aleshores 
candidat Emmanuel Macron. Aquest 2018, a més, la Plataforma 
per la Llengua presenta la Guia CatNord, un directori 
d’establiments nord-catalans en què es pot ser atès en català.
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DOSSIER

La territorial del Maresme es va crear la tardor 
del 2005 quan un grup de voluntaris de diferents 
poblacions de la comarca vam voler engegar 
les activitats de la Plataforma per la Llengua 
als nostres municipis. Amb moltes ganes i pocs 
recursos vam comen ar a organitzar actes 
molt diversos, des de gimcanes fins a concerts, 
passant per presentacions de llibres i xerrades. 

esprés de tretze anys d’activitat es pot dir que 
hem fet gairebé de tot. Correfocs, projeccions 
de cinema, tornejos de voleibol, tallers diversos, 
participacions a fires, lectures poètiques, 
llengua de signes catalana, tast de vins, parelles 
lingüístiques, concerts, exposicions, distribució 
de material de l’entitat, scrabble... I seguim  
amb moltes ganes de treballar per la llengua, 
ja que volem viure plenament en català!

Isabel Romano
Plataforma per la Llengua Maresme

Maresme: moltes activitats

Treball en xarxa
A més del municipi, a l’Alguer havem 
col·laborat d’una manera destacada 
amb diverses entitats:

Società Umanitaria

Escoltes i Guies de l’Alguer

Biblioteca Catalana de l’Obra 
Cultural de l’Alguer

Centre Excursionista de l’Alguer

Amb unes primeres actuacions el 2 1  i de manera estable des del 2 13, 
la Plataforma per la Llengua disposa d’un nucli actiu a la ciutat de l’Alguer. 
L’objectiu de l’entitat és revitalitzar la llengua catalana a la ciutat sarda 
a partir de campanyes pròpies, com les del llibre-disc Mans Manetes i de 
col·laboracions amb altres associacions i institucions de la populació. Amb un 
relleu generacional important, els membres de l’ONG del català han reimpulsat 
tradicions pròpies com Les Estrenes, han donat estabilitat a la música en català 
a la festa de Les Maries i han portat projeccions cinematogràfiques en català de 
la mà de l’Acadèmia del Cinema Català i la Società Umanitaria.

Que la  la presidenta de l’Acadèmia de Cinema en Català Isona Passola o 
el m sic Carles Belda interactu n a l’Alguer, i que l’alcalde de l’Alguer Mario 
Bruno o el cantant Claudio Sanna siguin sovint a Catalunya o al País alencià, 
és l’exemple de la connexió que desitgem. Des del 2018, a més, la Plataforma 
per la Llengua presideix la Consulta Cívica per les Polítiques Lingüístiques de 
l’Alguer. El premi especial “Tradició i innovació” rebut de l’Obra Cultural de 
l’Alguer, en el marc de la  edició del 
Premi Poesia i Prosa Rafael Sari, és la 
mostra que “anem, anem, anant”.

Irene Coghene
Membre de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua

L’Alguer: paraules i cançons

20.00020.000 adhesius en alguerès 
es van editar el 2010 per 
promoure la llengua.

6    3600 docents i 38 escoles 
públiques i privades han 
rebut lo llibre-disc.

6.0006.000 alumnes algueresos 
disposen del seu llibre-disc 
Mans Manetes.
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Gairebé s’han organitzat 
500 actes des de 2005.

Hi ha 6 municipis de la 
comarca amb nuclis actius 
de voluntaris.

Al Maresme hi ha 1.147 socis 
i voluntaris de l’entitat.
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DOSSIER

Des del naixement de la Plataforma per 
la Llengua el 1993, l’entitat té interès a 
contribuir a la millora del valencià en tots 
els àmbits. L’organització és conscient de 
la complexitat lingüística de la societat 
valenciana i opta, durant la segona 
meitat dels anys noranta, per establir 
vincles amb actius del món associatiu 
cultural i del moviment universitari. Ja 
al segle , la Plataforma per la Llengua 
s’estructura també al País alencià, amb 
uns primers nuclis a les comarques de la 
Plana de Castelló, de l’ orta de alència 
i la zona de la Safor i de l’Alacantí.

A l’octubre del 2012, a la Societat Coral el 
Micalet de alència, es presenta el Consell 
Consultiu de la Plataforma per la Llengua 
del País alencià, format per activistes 
i professionals de diferents àmbits de la 
llengua: del psicolingüista Ferran Suay al 
filòleg Abelard Saragossà, passant per la 
professora Rosanna Cantavella, el dina-
mitzador cultural Toni Royo i el sindicalis-
ta Marc Candela, i que més endavant es 
va ampliar amb més personalitats, com 
l’activista Joan-Carles Martí. 

Els objectius eren assessorar l’entitat en 
les seues campanyes i que ajudaren a 
complementar aquelles que ja es feien. 
Des d’aleshores i de manera progressiva, 
comencen a desplegar-se un seguit de 

campanyes per a millorar la presència 
de la llengua catalana en àmbits ben 
diversos: l’audiovisual, la sanitat, la 
justícia, l’empresa, l’esport i el món  
de la immigració.

Durant aquest creixement, a la tardor del 
2017, la Plataforma obre una seu social a 
la ciutat de alència (c  de les arrigues, 
1), on es planifiquen i organitzen les 
actuacions.

Manuel Carceller 
Plataforma per la Llengua País alencià

Per viure plenament 
en valencià

Èxits
Aconseguim que més de 20 ajuntaments 
valencians milloren l’ús del valencià  
en la comunicació.

Assessorem jurídicament els valencians discriminats  
per raons de llengua.

Proposem als partits polítics mesures per millorar 
la legislació lingüística.

Fem pressió per aconseguir una reciprocitat total  
entre els mitjans de comunicació del domini lingüístic.

Analitzem l’estat del valencià en estudis sectorials.

Aconseguim una millora de la presència del valencià  
a l’aeroport de Manises.

Col·laborem amb certàmens audiovisuals com el Fes-Oh curt, 
Festival de Cinema Ciutadà Compromès, amb la publicació 
esportiva PilotaVeu, amb la plataforma de professorat 
de valencià El sud trenca el silenci i amb el Casal Tio Cuc 
d’Alacant, per normalitzar l’ús social del valencià.

Elaborem un document de compromisos lingüístics de cara a 
les eleccions municipals, autonòmiques i europees del maig 
de 2019.

Sumar esforços
La Plataforma per la Llengua, al llarg 
d’aquests anys, ha col·laborat amb 
diferents organitzacions, i d’una 
manera especial amb:

Acció Cultural del País Valencià 
(ACPV)

Centre Octubre de Cultura 
Contemporània de València

Associació de Cultura  
i Comunicació (ACICOM)

Acadèmia Valenciana de la 
Llengua (AVL)

Escola Valenciana

Serveis Lingüístics de les diferents 
universitats valencianes

PA Í S  VA L E N C I À

4.900
2.200

30
2.000

18.000
8.000Editem més de 8.000 quaderns 

dedicats a les comunitats d’origen 
romanès i àrab del País Valencià.

LES XIFRESL3S X1FRES

Amb Levante-EMV distribuïm 18.000 
auques del lexicògraf Francesc Ferrer 
i Pastor.

Portem la música algueresa a 
2.000 espectadors de València, 
Gandia i Castelló.

Aconseguim que 30 ajuntaments 
valencians donen suport a  
“El valencià al cinema”.

4.900 adhesions a «Fes un gol pel 
valencià» insten els grans clubs de 
futbol a utilitzar més la nostra llengua.

2.200 agendes escolars en valencià 
editades el curs 2017-2018 per als 
alumnes del Baix Segura, i el curs 
2018-2019 l’agenda «Paraules de 
llibertat» per a les Escoles d’Idiomes.

Toni Royo
Historiador i membre 

de l’Executiva  de la 
Plataforma per la Llengua 

Els reptes de futur 
de la llengua  
al País Valencià
La llengua catalana avui al nostre país 
presenta el típic panorama de la botella 
mig buida o mig plena: si mirem la situació 
de la qual partíem no fa tants anys, podem 
observar uns clars avenços, sobretot de 
tipus sociolingüístic, però mentrestant 
continuem patint encara els efectes, 
volem pensar que finals, de l’abandó de la 
llengua per part de molts catalanoparlants 
autòctons i, per tant, el trencament de la 
transmissió generacional, sobretot  
en les principals poblacions del país.  
Però, alhora, no hi ha dubte que continua  
a bon ritme la incorporació o recuperació 
de nous parlants, ja siga entre les 
poblacions arribades en les successives 
onades migratòries, ja siga entre els fills  
i descendents dels valencians autòctons 
que van “trencar amb la llengua”.

El futur, clarament, no està escrit; 
dependrà de tot un seguit de 
circumstàncies, la majoria de les quals  
no són directament lingüístiques, com 
ara la continuïtat o no de l’actual model 
polític autonòmic, la consolidació dels 
mitjans de comunicació en llengua pròpia, 
el paper clau dels centres d’ensenyament, 
la mobilització de la societat civil...  
I doncs, les entitats que, com la 
Plataforma per la Llengua, ens dediquem 
a treballar en favor d’aquesta recuperació 
i aquesta normalització tindrem un paper 
cada vegada més important per dur a bon 
port aquest procés.
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El valencianisme 
lingüístic   

Què és el valencianisme lingüístic i quant 
n’hi ha hagut durant el segle xx? Aquesta 

és la pregunta inicial a partir de la qual 
Abelard Saragossà (Silla, 1954) ens ofereix 

una panoràmica als debats lingüístics 
valencians de tot el segle passat. 

A El valencianisme lingüístic (Àrbena, 
2018) el professor de Filologia Catalana 
de la Universitat de València i membre 
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
proposa una reflexió valorativa de quins 

models lingüístics s’han defensat fins ara 
dins del valencianisme, tenint en compte 

els diferents fonaments ideològics 
existents, i com caldria encarar la qüestió 

lingüística en territori valencià de cara 
al futur.

El llibre compta, a més, amb un pròleg 
del filòleg i historiador Jordi Manent, 

escrit des del nord del Sénia, que defineix 
el volum com a “dur i valent”.

Riquesa  
lèxica

A Ensenya’m la llengua (Editorial 
Gregal, 2018) trobem de nou aquell lèxic 

català de la quotidianitat mèdica que amb els 
anys hem anat perdent. Un vocabulari popular 
i col·loquial al 

voltant del món de la 
salut, el dels nyanyos i les 

estrebades, que era habitual 
a les consultes i que, tot i que 
encara es fa servir, de mica en 

mica s’ha anat oblidant, sobretot per 
part de les generacions més joves. 

L’autor, Antoni Beltran (Matadepera, 1955), 
que des de fa més de tres dècades exerceix de 

metge d’atenció primària, ens presenta aquest 
llibre enginyós que s’acompanya amb il·lustracions 

del dissenyador Josep Maria PousCulí (Ripoll, 1940). 
Un llibre amè i distès que ens pot ajudar a recordar i a 

recuperar alguns conceptes del dia a dia. 

Rosa de les Neus Marco-Palau
Filòloga, comunicòloga i membre  

de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua 
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Cesk Freixas ces frei as  13 de juliol . 
M'adhereixo a la campanya #LesXifresCanten de  
@llenguacat. Dels ajuts públics a la música, 
Catalunya i el @govern només destinen un 19% a 
les propostes que canten majoritàriament en català. 

olem més i millors ajuts per a la m sica en català.

Ajuntament de Maó AjuntamentMao  22 d’octubre. 
Aquest dissabte, 27 d'octubre, el regidor @PonsBiel 
participarà en la presentació a Ca n'Oliver de la guia 
'Salam al català', una iniciativa de la Plataforma per la 
Llengua que compta amb el suport de l'Ajuntament de 
#Maó #Menorca

Plataforma per la Llengua País Valencià @
PlataformaP   1  d’octubre. 
Hui, les nostres agendes "Paraules de llibertat" 
arriben a l'Escola d'Adults de @AytoBenicassim. 
Gràcies a tots els donatius que l'heu feta possible! 
#estimeelvalencià #ambtoteldretdelmón

Plataforma per la Llengua @llenguacat · 25 d’octubre. 
Ahir vam visitar @ForcadellCarme al Centre 
Penitenciari de Mas d'Enric. Durant molts anys, 
la Carme va ser membre de la junta executiva de 
la @llenguacat, una gran defensora de la nostra 
llengua. Dia sí, dia també, et trobem a faltar! 
#LlibertatPresosPolítics

Pau Alabajos PauAlabajos  23 d’octubre. 
Els dies 7, 9 i 10 de novembre participaré en 
l'espectacle #mansmanetes que es fa a alència 
#Gandia i #Castelló, promogut per @llenguacat al 
voltant de cançons infantils alguereses. Un pont 
cultural que unei  el País alencià amb un poble 
que tenim tan lluny i a prop alhora! 

Núria Cadenes @ncadenes · 16 d’octubre. 
Quan se sumen incompetència i supremacisme 
lingüístic, el resultat sempre és una combinació 
perillosa. Si qui ho fa exerceix a la sanitat pública, és 
gravíssim. Avui 1 metgessa s'ha negat a atendre 1 cita 
concertada xquè 'habla en valenciano'. Avui. Ara poso 
denúncia, Asanitat

Suomi–Katalonia-ystävyysseura @SuomiKatalonia ·  
26 d’octubre. 
Gràcies @llenguacat per traduir aquests fullets al 
finès. Els distribuirem en els nostres esdeveniments. 
Esitteit  atalaanin ielest  jaossa Suomi  #Katalonia 
ystävyysseuran tapahtumissa.

Jaume Moya i Matas @JaumeMoyaM · 18 d’octubre. 
olem saber a quina de les lleng es oficials de l’Estat 

espanyol es referix el Govern quan parla de “lengua 
española” i per què, sigui quina sigui, la privilegia 
constantment, discriminant les altres. @margpuig  
@joanmena @_mundus @EnComu_Podem.

PLlenguaBLlobregat  @PLBaixLlobregat · 20 d’octubre.  
Avui hem participat a la #jornadavoluntariatPL a la  
@UPFBarcelona de @llenguacat



Nosaltres els valencians de Joan Fuster i al cap de poc temps 
publicava Els altres catalans de Paco Candel. El mateix 1962 obria  
la llibreria na (J. Espar, Enric Cirici) i el 1971 la distribu dora L’Arc 
de Berà (Joaquim Ensesa, J. Espar, J.M. López Llaví, Jordi beda). 
I el 1965 Cahner i Jordi Carbonell emprenen l’aventura de la Gran 
Enciclopèdia Catalana. En el camp de l’ensenyament, el 1965 Marta 
Mata va crear l’Escola de Mestres Rosa Sensat, que a més de la 
formació d’ensenyants estendria pel país un model d’escola activa i 
en català, llavor de l’escola catalana de després del franquisme. I en 
un altre ordre el 1966 el catalanisme cultural, amb Josep Benet i Jordi 
Pujol, va emprendre la campanya olem bisbes catalans  el 196  a 
Prada del Con ent arrencava la niversitat Catalana d’Estiu, una 
iniciativa del REC ( rup Rossellonès d’Estudis Catalans) i a les lles, 
impulsada per Francesc de Borja Moll, naixia l’Obra Cultural Balear.

La dècada dels 70, a l’ombra del Col·legi d’Advocats de Catalunya 
i estès a tots els Pa sos Catalans, es gestà el Congrés de Cultura 
Catalana (1975 77) i, a impuls un cop més d’en Pep Espar, el 1976 
s’assolia l’aparició de l’Avui, primer diari en català des de la Guerra 
Civil. El 1979, de mans de Pius Pujades i Just M. Casero, naixia a 
Girona el Punt Diari, que el 1982 incorporava el setmanari Presència. 
I al sud, empesa per un infatigable Eliseu Climent, que el 1968 
havia fundat ja les Edicions Tres i Quatre, el 1978 arrencava Acció 
Cultural del País alencià... Aquí però hem enregistrat ja la mort del 
dictador i som en portes de l’obertura de T 3 (19 3), un panorama 
diferent però que, amb tot, la defensa de la llengua catalana fa 
imprescindible —manllevo un vers del Si em mor de Raimon— “que 
d’altres continuen el que nosaltres continuem .  per ai ò el 1993 
un grup esforçat de joves graciencs, amb l’inoblidable Martí Gasull, 
crearan la Plataforma per la Llengua.

et aquí, estimats polítics nostres empresonats, només un 
recordatori de la feina feta al servei del català i d’alguns dels que 
la van fer en la clandestinitat o en la foscor d’aquells 40 anys 
immemorables. 

Amigues i amics, us volem a casa!

Opinió

Continuem 
treballant cada dia

Les bases de resistència, 
represa i activisme

Benvolguts Carles, Toni, Lluís, Meritxell, Clara, Marta i Anna,

A Catalunya hi ha dies que costa molt llevar-se i engegar la ràdio 
per sentir les notícies. Sembla que no hi hagi res que vagi bé; el país 
sencer està immers en un caos polític del qual no se n’albira, ara per 
ara, cap sortida. Vosaltres, que esteu ben informats, sabeu que cada 
dia en sabem una de nova, i cap de bonica  notícies que confirmen la 
manca de separació de poders a Espanya, nous casos de corrupció, 
atacs constants a la llibertat d’expressió, amenaces i insults a les xar-
xes socials... I enmig de tot això, una ciutadania que continua treba-
llant cada dia perquè el país no s’aturi, i que procura, en la mesura de 
les possibilitats, resoldre els problemes de la millor manera possible.

La Plataforma per la Llengua som això, una colla ben nombrosa 
(18.000 socis ja!) de ciutadans i ciutadanes ben organitzats que 
treballem cada dia per resistir els atacs constants a la nostra llengua, 
que maldem per fer-la més forta, més dinàmica i més moderna. Que 
lluitem, en definitiva, per aconseguir una societat més culta i més 
cohesionada gràcies a un element comú, que és la nostra llengua 
mil lenària i mileurista, perquè sembla que no hagi d’arribar a final 
de mes... però hi arriba!!

Darrerament hem estat molt enfeinats amb diversos projectes; 
un dels principals ha estat la publicació d’un document del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat sobre el nou model 
d’immersió lingüística. Si us hem de ser sincers, ens ha sorprès molt 
aquesta publicació  la immersió ha representat durant molts anys 
una bona garantia de coneixement del català, més tenint en compte 
l’allau de població nouvinguda en els darrers temps que ha aportat 
al nostre país l’immens bagatge de 3  lleng es diferents. 

Tot i ser conscients que cal adaptar-se a aquesta nova realitat, de 
debò calia fer-ho d’aquesta manera? En un moment en què els 
agents que qüestionen l’ús de la llengua estan més forts que mai, 
hem de dinamitar un model fruit d’un enorme pacte social sense 
previ avís? Estem segurs que la voluntat del Departament d’Ensenya-
ment no és perjudicar el català, però i si n’haguéssim parlat abans? 
Hauríem pogut contribuir a la creació d’un consens, de ben segur!

“Lluitem, en definitiva, per 
aconseguir una societat més culta 
i més cohesionada gràcies a un 
element comú, que és la nostra 
llengua mil·lenària”

Mireia Plana
Filòloga i vicepresidenta  

de la Plataforma per la Llengua

Josep Maria López Llaví 
Crític de cinema i membre de 

 l’Executiva de la Plataforma per la Llengua

Benvolgudes Dolors Bassa i Carme Forcadell, benvolguts Jordi 
Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez, 
Josep Rull i Jordi Turull, 

Enguany s’acompleix el 25è aniversari de la Plataforma per la 
Llengua. I convençut que la vostra trajectòria personal i política 
rema en la mateixa direcció que la nostra en la defensa de la llengua 
catalana, penso que us pot interessar saber quines han estat les 
bases de resistència, represa i activisme sobre les quals va formar-se 
en el seu moment l’entitat. Aquestes properes línies són la memòria 
d’algunes de les fites que, des de finals del franquisme i fins al 1993, 
any que es crea l’ONG del català, han garantit la supervivència i 
l’avenç del català enfront dels impediments que en tot moment 
hi ha oposat i hi oposa l’estat al qual seguim sotmesos, el que us 
manté tant de temps injustament segrestats. Els artífexs d’aquestes 
fites, a més d’institucions, entitats i grups, han estat centenars, 
milers de persones, però a risc d’oblidar-ne moltes, no podem deixar 
d’esmentar algunes de les més notables.

Per l’empenta que la dècada dels 60 va suposar en la recuperació de 
la cultura i de la llengua catalana, parteixo de la fundació d’Òmnium 
Cultural el 1961 a iniciativa entre altres de J.B. Cendrós 
i Lluís Carulla. Entre 1959 i 1962 amb Els setze jutges, grup impulsat 
per Lluís Serrahima, Miquel Porter i J.M. Espinàs, sorgí el moviment 
de la Nova Cançó. I per potenciar la cançó en català es crearan 
les discogràfiques Edigsa (Josep Espar i Ermengol Passola, 1961) 
i Concèntric (Passola, 1964). En el camp de les publicacions 
periòdiques, el 1959, impulsada per Josep Benet i Ramon Bastardes, 
s’inicià la segona i època i més generalista de Serra d’or (Abadia Serra d’or (Abadia Serra d’or
de Montserrat). El 1961 nasqué Cavall Fort (a impuls de Josep 
Tremoleda) i, venint de L’Infantil (Bisbat de Solsona, 1951) el 1973 

Tretzevents (Manuel i Miquel A. Sayrach), mentre que els anys 
1954 i 1971 assenyalen les dues etapes de Canigó, sota la direcció de 
Xavier Dalfó i Isabel Clara Simó.

En el camp de l’edició va ser transcendental la creació per Max 
Cahner i Ramon Bastardes d’Edicions 62, que obria catàleg amb 

DOSSIER

UNPETIT GESTPELCATALÀ!

Ajuda’ns a desenvolupar 
l’app per crear 

parelles lingüístiques!
Fes un donatiu a

www.plataforma-llengua.cat/unpetitgest

El teu donatiu té recompensa
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Mots encreuats de:
Octavian Mocanu

HORITZONTALS 
1. Il·lustre lingüista i gramàtic 
català del qual, enguany, 
celebrem 150 anys del 
naixement, igual que 100 anys 
des que va publicar  
la Gramàtica catalana. 
(2 paraules) 
2. Domini ple, absolut i lliure 
sobre béns immobles. Ferma, 
clavada. Luteci. 
3. uantitat de diners que 
produeix periòdicament una 
propietat.  ... ortogràfiques , 
obra cabdal publicada el 1913 
per l’Institut d’Estudis Catalans, 

que re ectei  moltes de les 
propostes fabrianes. 
4. Comunicat, notificat. Signe 
de puntuació i congost alhora.
 5. Segon. La ...  , diari que 
va aplegar les Converses 
filològiques. 
6. Em mira al revés. Laics que 
van amb l’ai al cor. Nord, sud, 
nord. 
7. Ciutat on va estudiar la 
carrera d’enginyer industrial 
i on, després, va ocupar una 
càtedra de química a l’escola 
d’enginyers. Alfa i omega. Surt 
al YouTube. 

8. Si no l’has de menjar, deixa-la 
cremar. Gairebé tocant, corria a 
Derby. Ocell que, amb una erra, 
fa feredat.
9. Rau a l’esquerra. Formació 
professional inicial de Pompeu 
Fabra. Cinquanta.
10. Persistir. Provo, intento. 
11. Gemec. Uneixin fent un nus. 

a amb whisky cap per avall. 
12. ... catalana , obra 
publicada per Pompeu Fabra el 
191  que, fins al 1933, va tenir 
set edicions. Primer any. 

VERTICALS 
1. Capital europea on Fabra 
va viatjar entre 1939 i 194  
durant l’exili, i on també se’n 
va publicar una gramàtica 
catalana el 1946. Lladra 
damunt del costat del vaixell. 
2. an bona aire. eu vegades 
cent. Fatic a Mallorca.
3. Capital del departament 
de l’Erau, al Llenguadoc, on, 
durant el període de l’exili, 
Fabra va presidir els jocs 

orals, el 1946. Radi. 
4. Feu mala olor. Arrambador, 
balustrada. 
5. Est. Camina el cavall amb 
les dues extremitats del mateix 
costat avançant al mateix 
temps. Noi dels encàrrecs. 
6. orejant la P . e de 
l’Alcora. Hiat mitjà. 
7. Facis com Messi amb 
l’adversari. Persona que va. 
8. Prolongació de la neurona 
que condueix l’impuls nerviós. 
Entra a Catalunya. uitanta 
en va viure Pompeu Fabra. 
Número u. 
9. Col lecció Popular...  va 
publicar entre 1954 i 1956, 
en deu volums, les Converses 
filològiques. Unisca en 
matrimoni, de tornada,  
de alència. 
10. Radi. L’univers fabrià, en 
unes paraules. Municipi del 
Con ent on, durant l’exili, 
Fabra també va residir i, el 
25 de desembre de 1948, va 
traspassar. 
11. Germana berlinesa.  
La meva persona mateix. 
12. Emprat. Ciutat francesa 
la universitat de la qual va 
nomenar Fabra doctor honoris 
causa l’any 1945.

Enguany celebrem 
150 anys del 
naixement del 
gramàtic Pompeu 
Fabra. En aquests 
mots encreuats 
us convidem a 
descobrir la seva 
trajectòria.

Jocs de llengua

Qui era  
Pompeu Fabra?

Seny ordenador de la 
llengua catalana, Pompeu 

Fabra i Poch (Gràcia, 1868 
– Prada de Conflent, 1948) és 

el lingüista i gramàtic que elabora 
la normativa moderna de la llengua 

catalana. Així, Fabra és l’autor de les 
normes ortogràfiques (1913), la gramàtica 

(1918) i el diccionari (1932). Pompeu Fabra, que 
va contribuir a enfortir el projecte de país que 

impulsaria primer la Mancomunitat i, després, els anys 
republicans, hauria de viure a l’exili. Encara avui es 

pot retre homenatge al lingüista al cementiri nordcatalà de 
Prada. El 2018 es commemoren els 150 anys del seu naixement 

i el centenari de la publicació de la Gramàtica catalana, per això, 
enguany s’han celebrat nombroses exposicions, actes i conferències 

per recordar la seva valuosíssima aportació. En el context d’avui, 
continua sent d’actualitat una de les seves afirmacions més recordades:  

“Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança”. Ara que ja coneixes més bé el 
nostre gramàtic, sort i encerts en els mots encreuats!
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de l’Erau, al Llenguadoc, on, 
durant el període de l
Fabra va presidir els jocs 

orals, el 1946. Radi. 
4. Feu mala olor. Arrambador, 
balustrada. 
5. Est. Camina el cavall amb 
les dues extremitats del mateix 
costat avançant al mateix 
temps. Noi dels encàrrecs. 
6. orejant la P . e de 
l’Alcora. Hiat mitjà. 
7. Facis com Messi amb 
l’adversari. Persona que va. 
8. Prolongació de la neurona 
que condueix l
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publicar entre 1954 i 1956, 
en deu volums, les
filològiques. Unisca en 
matrimoni, de tornada, 
de alència. 
10. Radi. L’univers fabrià, en 
unes paraules. Municipi del 
Con ent on, durant l
Fabra també va residir i, el 
25 de desembre de 1948, va 
traspassar. 
11. Germana berlinesa. 
La meva persona mateix. 
12. Emprat. Ciutat francesa 
la universitat de la qual va 
nomenar Fabra doctor honoris 
causa l’any 1945.



46464646 474747474747

Gra
tu

ït 
Nous s

ocis

Et regalem una capsa Fent País! 
Si fas un nou soci, et regalem una 
capsa d’experiències Fent País perquè 
puguis escollir entre un ampli ventall 
d’experiències i gaudir-ne sol  
o acompanyat. 

Subscripció gratuïta al Club TR3SC. 
Els socis i sòcies de l’entitat podeu 
gaudir d’una alta de subscripció 
gratu ta durant sis mesos. Amb 
aquesta promoció, podreu gaudir 
de la millor cultura: teatre, cinema, 
concerts, museus i molt més.  

Nous s
ocis

Nous s
ocis

Com a soci o sòcia de la 
Plataforma per la Llengua, 
l’ONG del català, col·labores a 
promoure el català com a eina 
de cohesió social i llengua 
comuna, i alhora pots gaudir 
de descomptes i avantatges 
com aquests: 

Promocions

2x1 en la Ruta Pompeu Fabra.  
La Ruta Pompeu Fabra ofereix un 
itinerari cultural a peu que evoca els 
episodis més rellevants de la vida i 
l’obra de Pompeu Fabra. Els socis de 
l’ONG del català podreu gaudir d’una 
promoció de 2x1 en les entrades per 
a l’itinerari per Barcelona. Només 
caldrà que presenteu el carnet 
de soci a l’hora de fer efectiu el 
pagament de la ruta. 

Promocions específiques dels 
Cinemes Girona. Gaudeix d’un 2x1 
en la compra d’entrades als Cinemes 

irona o, si hi vas sol, del preu redu t 
de 5,50€ per cada entrada, presentant-
hi el carnet de soci de l’entitat. 

Dos p
er u

n

Subscripció gratuïta al diari Ara.   
Fa pocs dies que t’has donat d’alta 
com a soci? Hem arribat a un acord 
amb el diari ARA gràcies al qual tens 
l’oportunitat de rebre gratu tament 
20 vals per bescanviar amb el diari 
Ara en paper (aplicable els dies 
laborables i en el territori on arriba 
l’Ara en paper) i l’accés gratu t, durant 
un mes, a la versió digital Premium 
del diari, les 24 hores del dia (des 
de l’ordinador o des d’aplicacions 
mòbils). 

47474747

Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació Consulta tota aquesta informació 
actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I actualitzada a l’apartat AVANTATGES I 
PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  PROMOCIONS del nostre web  
www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/www.plataforma-llengua.cat/
col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis col-labora/avantatges-socis 
i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals i estigues al cas de tots els sortejos, regals 
puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!puntuals i nous acords de col·laboració!

Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal Subscriu-te al butlletí quinzenal 
de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! de la Plataforma per la Llengua! 
Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica Envia’ns la teva adreça electrònica 
a butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cata butlleti@plataforma-llengua.cat

Gaudeix d’un descompte del 10% 
en les experiències de Fent País.  
Gaudeix d’un descompte del 10% en 
comprar per internet productes de  
Fent País, la cooperativa de turisme  
i consum responsable i de proximitat.   

10% de 
descompte 
en la teva 
factura 

de telèfon amb PARLEM. Beneficia’t 
d’un descompte de 10% en la teva 
factura de telèfon durant un any. 

10% de descompte a la llibreria 
Ona. Tots els socis de la Plataforma 
per la Llengua podreu gaudir d’un 
descompte del 10% en les vostres 
compres a la llibreria, presentant-hi  
el vostre carnet de soci. 

Preus especials en l’oferta cultural 
de la Fundació Carulla. Presenta-hi 
el carnet de soci i gaudeix d’activitats 
a preu redu t que la undació Carulla 
t’oferei  a través del Museu de la ida 
Rural i l’Editorial Barcino  
(Amics d’Els Clàssics). 

Descomptes en les experiències 
de Bages Terra de Vins. Els socis de 
la Plataforma per la Llengua podreu 
gaudir de descomptes del 5% i el 
10% en les diferents experiències que 
s’organitzen en forma de rutes, que 
combinen experiències enoturístiques 
amb altres àmbits culturals i d’oci, 
com poden ser la història, l’arquitec-
tura, la gastronomia o l’equitació.

Gaudeix d’un 10% de descompte 
per l’adquisició de l’obra Homilies 
d’Organyà. Millennium Liber és una 
editorial que neix amb el desig i el 
compromís de recuperar la memòria 
artística i humanística catalana.

20% de descompte en les activitats 
de Tela Marinera. Gaudeix d’un 
descompte d’un 20% en les diferents 
activitats que l’empresa marítima 
organitza arreu de la Costa Brava. 

Gaudeix d’un 10% 
de descompte a 
F1 Informàtics. 
Gràcies a l’acord 
de col·laboració, 

els socis i sòcies de la Plataforma per 
la Llengua podran gaudir d’un 10% 
de descompte en tots els seus serveis 
informàtics, presentant el carnet de 
soci de l’entitat. 

Desc
om

ptes

Preus r
eduïts

Gaudeix de descomp-
tes a la llibreria Quart 
Creixent (Mallorca). 
Gràcies a aquest conveni, 
els socis de l’ONG del 
català podreu gaudir d’un 
5% de descompte en tots 
els llibres i un 10% de des-
compte del preu total en 
jocs en català.
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