
El 2021, per un 
audiovisual en català!
MEMÒRIA ANUAL RESUM D’ACTIVITATS



Plataforma per la Llengua és l’ONG del català, 
una organització no governamental que treballa 
per promoure la llengua catalana com a eina de 
cohesió social. Treballem arreu dels territoris de 
parla catalana des d’una perspectiva transversal 
en els àmbits de la defensa dels drets lingüístics, el 
socioeconòmic i audiovisual, l’acollida i l’arrelament 
lingüístic dels nouvinguts, les empreses, les 
universitats i l’educació i l’Administració, entre altres. 

Actualment l’entitat compta amb grups de treball en 
diverses poblacions i té delegacions territorials al País 
Valencià, a les Illes Balears, a la Catalunya del Nord, a 
l’Alguer, al Barcelonès, al Maresme, al Segrià, al Garraf, 
a l’Anoia, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al 
Vallès Oriental i al Gironès. En total engloba més de 
25.000 persones i centenars de col·laboradors que 
treballen per defensar i promoure la llengua.

Presentació



El passat 19 d’abril del 2021 es va celebrar la VIII edició 
dels Premis Martí Gasull i Roig al Teatre Poliorama 
de Barcelona, acte que va comptar amb més de 350 
assistents, la meitat de l’aforament permès per causes 
sanitàries. El Premi Martí Gasull i Roig va ser atorgat 
a la revista de divulgació científica Sàpiens, com a 
reconeixement a la seva tasca de defensa i promoció 
de la llengua catalana. Els altres dos finalistes van ser 
el grup de telecomunicacions, Parlem, i el Centre de 
producció i exhibició teatral en valencià, la Companyia 
Teatral Micalet. El V Premi Especial del Jurat Martí Gasull 
i Roig va ser per a l’escriptor lleidatà, Josep Vallverdú, 
pel seu compromís amb la llengua catalana, com 
també per la seva llarga trajectòria literària, que ha estat 
especialment destacada en la literatura infantil i juvenil. 

Josep Vallverdú, 
premi especial 
del Jurat

Premis  
Martí Gasull i Roig



L’objectiu és fer públic un document de referència que s’actualitza anualment i 
que permet disposar d’un termòmetre sobre l’estat i l’evolució de la llengua. Per a 
l’elaboració de l’InformeCAT s’han consultat diverses fonts i els estudis que l’entitat ha 
elaborat durant el darrer any. Aquí us mostrem algunes de les dades més importants 
de l’InformeCAT 2021.

El 72,6% dels habitants d’Andorra comença les 
converses en català “sempre” o “molt sovint”.

El 89,2% dels catalanoparlants de la Franja 
transmeten el català als fills. 

Més d’un quart dels docents sards inscrits per 
ensenyar en una llengua minoritària volen fer 
classes en alguerès. 

Ja etiqueten en català 5 de les 10 empreses tèxtils 
que més van facturar a l’Estat espanyol el 2019. 

8 de cada 10 catalanoparlants de Catalunya canvien 
de llengua quan algú els parla en castellà, la majoria 
“per respecte” o “per educació”.

La Generalitat de Catalunya incompleix la Llei del 
cinema des de fa 10 anys.

Només 1 dels 214 jutjats del País Valencià funciona 
habitualment en català. 

Només l’1% de les pàgines webs oficials de l’Estat 
espanyol tenen una versió completa en català. 

InformeCAT 2021

L’InformeCAT és un document que mostra 
una panoràmica de la salut del català a 
través d’un recull de 50 dades dels diversos 
àmbits que tenen una influència més gran 
per a la llengua.



Elaborem compromisos per a les formacions 
que concorren a les eleccions al Parlament de 
Catalunya i a la Catalunya del Nord (regionals i 
departamentals). Els primers resultats arriben: el 
Govern de la Generalitat dota la Política lingüística 
de rang de Secretaria.

Publiquem els informes anuals de queixes, 
discriminacions lingüístiques i novetats 
legislatives. Actualitzem l’observatori de presència 
del català a les webs de l’Estat espanyol.

Maó abandona el seu topònim castellanitzat i 
restitueix el seu nom en català arran de les nostres 
peticions en campanya electoral #ÉsMaó.

Les Corts Valencianes inicien els tràmits per 
modificar la llei de consum, tal com havíem 
proposat en campanya electoral.

Enviem cartes als diputats de l’Assemblea Francesa 
abans que aprovin la Llei Molac, la llei de protecció 
de les llengües pròpies de l’Estat francès més 
ambiciosa.

La Direcció General de Consum de les Illes Balears 
presenta un projecte de llei de consum, recollint el 
compromís que tots els partits que formen el govern 
havien contret amb Plataforma per la Llengua en 
campanya electoral.

Estrenem la campanya #NormalitzaMallorca que 
insta la ciutadania a denunciar les vulneracions de 
drets lingüístics dels catalanoparlants a Mallorca.

Drets lingüístics, 
reconeixement legal 
i administracions 
públiques

Treballar per la normalització dels usos de 
la llengua catalana i contribuir que el català 
esdevingui llengua oficial d’estat i obtingui 
així la mateixa consideració que la resta de les 
llengües europees de dimensions similars.

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5057/reclamem-als-partits-que-apliquin-mesures-concretes-per-impulsar-el-catala-a-la-catalunya-del-nord
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5057/reclamem-als-partits-que-apliquin-mesures-concretes-per-impulsar-el-catala-a-la-catalunya-del-nord
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5057/reclamem-als-partits-que-apliquin-mesures-concretes-per-impulsar-el-catala-a-la-catalunya-del-nord
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/291/informe-de-queixes-linguistiques-2020
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/293/informe-de-discriminacions-linguistiques-2020-habla-en-castellano-cojones-que-estamos-en-espana
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4931/mao-aprova-restituir-el-toponim-en-catala-com-a-unica-forma-oficial-despres-de-8-anys-danomalia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4980/una-llei-historica-donara-als-nordcatalans-el-dret-a-la-immersio-linguistica
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4980/una-llei-historica-donara-als-nordcatalans-el-dret-a-la-immersio-linguistica
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4980/una-llei-historica-donara-als-nordcatalans-el-dret-a-la-immersio-linguistica
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5122/presentam-la-campanya-participativa-normalitzamallorca


Anoia
Engeguem a Igualada una campanya de 
sensibilització sobre l’ús del català en l’àmbit 
del comerç amb la col·laboració de diverses 
associacions d’Igualada. 

Baix Llobregat
Al voltant de 150 persones han gaudit aquest juliol 
de les sessions de cinema familiar en català a la 
plaça del Centre d’Esparreguera. 

Barcelonès
Entrem per primera vegada al Consell de Ciutat 
de Barcelona, l’òrgan consultiu més important de 
l’Ajuntament, per millorar la política lingüística 
municipal.

Catalunya Nord
Impulsem la Guia CatNord per incentivar l’ús social 
de la llengua catalana als establiments públics i 
privats de la Catalunya del Nord.

Garraf 

Aconseguim que el Festival de Cinema de Sitges 
retiri unes samarretes que només havia fet 
en castellà gràcies a l’acció de protesta dels 
voluntaris. 

Gironès
Celebrem el lliurament del Premi de l’ADAC a la 
Normalització Lingüística i Cultural 2021.

Domini lingüístic 

Treballar per reduir l’impacte negatiu que 
implica per a la llengua la divisió política i 
administrativa del domini lingüístic. Continuar 
estenent l’acció de Plataforma per la Llengua 
arreu dels territoris de parla catalana.

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5268/per-nadal-compra-a-igualada-i-fes-ho-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5268/per-nadal-compra-a-igualada-i-fes-ho-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5120/tanquem-el-cicle-de-cinema-a-la-fresca-desparreguera
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5292/entrem-al-consell-de-ciutat-de-barcelona-per-primera-vegada
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5292/entrem-al-consell-de-ciutat-de-barcelona-per-primera-vegada
https://guiacatnord.cat
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5186/aconseguim-que-el-festival-de-cinema-de-sitges-retiri-unes-samarretes-que-nomes-havia-fet-en-castella
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5186/aconseguim-que-el-festival-de-cinema-de-sitges-retiri-unes-samarretes-que-nomes-havia-fet-en-castella
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5032/celebrem-el-lliurament-del-premi-de-ladac-a-la-normalitzacio-linguistica-i-cultural-2021


Illes Balears
Duem a terme la campanya “Volem la Sanitat en 
Català” per aconseguir la capacitació lingüística 
del personal sanitari de l’Administració de les Illes 
Balears. 

L’Alguer
La quarta edició del Festival BarnaSants: la cançó 
d’autor en català torna a l’Alguer. 

Maresme
Impartim classes de català als voluntaris de l’Hort 
Social de Premià de Mar. L’objectiu que tenen és 
facilitar la reincorporació al mercat laboral de les 
persones que hi treballen a través de la llengua. 

Segrià
Distribuïm 50.000 tovalles individuals als 
restauradors de Lleida a través de la campanya 
“El català a la taula”, amb la col·laboració de la 
Federació d’Hostaleria de Lleida.

Vallès Occidental
Acostem el català a la població llatinoamericana de 
Sabadell a través d’un grup de conversa i els nous 
tríptics en quítxua, guaraní i castellà.

Vallès Oriental
Presentem el grup local de l’Ametlla del Vallès de la 
mà de la sociolingüista M. Carme Junyent amb la 
presentació del llibre El català, llengua efervescent.

País Valencià 
Més de 700 establiments comercials de la ciutat de 
València s’adhereixen a la campanya “Digues Bon 
Dia” per promoure el valencià com a llengua de 
comunicació inicial als establiments comercials.

https://www.estimelcatala.cat
https://www.estimelcatala.cat
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5228/torna-lo-cicle-gaudi-a-lalguer-amb-quatre-projeccions-en-llengua-original
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5286/impartim-sessions-de-dinamitzacio-linguistica-als-voluntaris-de-lhort-social-de-premia-de-mar
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5286/impartim-sessions-de-dinamitzacio-linguistica-als-voluntaris-de-lhort-social-de-premia-de-mar
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4922/la-plataforma-per-la-llengua-lleida-es-presenta-amb-el-projecte-el-catala-a-la-taula
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/298/triptics-el-catala-llengua-comuna-en-quitxua-guarani-i-castella
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/298/triptics-el-catala-llengua-comuna-en-quitxua-guarani-i-castella
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5065/presentem-el-grup-local-de-lametlla-del-valles-de-la-ma-de-la-sociolinguista-m-carme-junyent
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5078/mes-de-700-comercos-de-valencia-ciutat-sadhereixen-a-la-campanya-digues-bon-dia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5078/mes-de-700-comercos-de-valencia-ciutat-sadhereixen-a-la-campanya-digues-bon-dia


Revelem quines són les cadenes de restaurant 
lingüísticament més responsables gràcies a les 
valoracions dels usuaris de la Catalapp.

Tanquem l’any amb 87 empreses adherides al 
Segell de producte lingüísticament responsable o 
als Amics del Segell.

Aconseguim que els supermercats Lidl de 
Catalunya incloguin el català als tiquets de 
compra.

Fem que els principals gimnasos (DiR, YogaOne, 
Metropolitan, Grupo Arsenal, Holmes Place, Nick 
Sports i David Lloyd) tinguin la web en català.

Arran de les nostres peticions, els manuals 
d’instruccions dels electrodomèstics Taurus són 
disponibles en català.

Encarreguem una enquesta sobre preferències dels 
consumidors que palesa que 1.350.000 catalans es 
plantejarien canviar de sistema operatiu per tenir 
l’assistent de veu del mòbil en català.

Empresa i consum

Aconseguir la plena normalització del català en 
el món socioeconòmic, incidint especialment 
en les relacions de consum, com ara la imatge 
externa i els serveis que ofereixen les empreses 
als usuaris i consumidors.

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/282/la-responsabilitat-linguistica-a-les-cadenes-de-restaurants-mes-valorades-a-la-catalapp
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/282/la-responsabilitat-linguistica-a-les-cadenes-de-restaurants-mes-valorades-a-la-catalapp
https://elsegell.cat/empresa/
https://elsegell.cat/empresa/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5251/aconseguim-que-els-supermercats-lidl-de-catalunya-incloguin-el-catala-als-tiquets-de-compra
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5251/aconseguim-que-els-supermercats-lidl-de-catalunya-incloguin-el-catala-als-tiquets-de-compra
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5231/aconseguim-que-la-majoria-de-grans-marques-textils-etiquetin-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5085/aconseguim-que-taurus-incorpori-el-catala-a-la-web-i-als-manuals-dels-productes
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5085/aconseguim-que-taurus-incorpori-el-catala-a-la-web-i-als-manuals-dels-productes
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5293/13-milions-de-catalans-canviarien-de-sistema-operatiu-per-tenir-un-mobil-amb-lassistent-de-veu-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5293/13-milions-de-catalans-canviarien-de-sistema-operatiu-per-tenir-un-mobil-amb-lassistent-de-veu-en-catala


Duem a terme els plans d’actuació lingüística 
integral «A Ciutat Meridiana, també en català!», 
«A Sabadell, també en català» i «A l’Eix Besòs, 
també en català». S’hi han dut a terme activitats 
amb l’objectiu de transformar els hàbits lingüístics 
de la població i donar visibilitat al català com a 
eina de cohesió social en  àmbits com el cultural, 
el comercial, l’educatiu i el de les administracions 
públiques. 

L’Apparella’t tanca l’any amb 9.000 usuaris.  
A més, la xifra d’usuaris que volen aprendre el 
català ha augmentat respecte a la d’usuaris que 
volen ensenyar-lo, un fet que demostra l’interès per 
practicar i utilitzar la llengua. De tots els usuaris, 
4.186 usuaris (el 47%!) volen aprendre-la! 

Elaborem i fem difusió del nou material en català, 
castellà quítxua i guaraní adreçat a la comunitat 
llatinoamericana de Sabadell per promoure 
l’ús de la llengua catalana entre la població 
llatinoamericana. Compta amb la col·laboració del 
Centre Social l’Obrera i l’Ajuntament de Sabadell.  

Arrelament  
i cohesió social

Fer de la llengua catalana l’eix vertebrador i el 
punt de trobada de la diversitat social, ètnica 
i cultural de la nostra societat i que permeti 
contribuir a l’arrelament i a la cohesió social.

https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/ciutatmeridiana
https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/sabadell
https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/eixbesos/
https://www.plataforma-llengua.cat/actuaciolinguisticaintegral/eixbesos/
http://apparellat.cat
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5282/un-grup-de-conversa-i-triptics-en-quitxua-guarani-i-castella-per-acostar-el-catala-a-la-poblacio-llatinoamericana-de-sabadell
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5282/un-grup-de-conversa-i-triptics-en-quitxua-guarani-i-castella-per-acostar-el-catala-a-la-poblacio-llatinoamericana-de-sabadell


Engeguem la campanya Mésaudiovisual.cat 
juntament amb l’Acadèmia del Cinema Català 
i el Clúster Audiovisual de Catalunya, i amb 
l’adhesió d’algunes de les principals associacions 
professionals del sector, per exigir al nou govern 
l’aplicació d’un catàleg de deu mesures per 
potenciar l’audiovisual en català. 

Duem a terme propostes d’esmenes, comunicats 
i reunions amb partits polítics perquè la nova llei 
general de comunicació audiovisual normalitzi el 
català a les plataformes de vídeo a la carta que 
encara no ho fan (Netflix, HBO, Disney+, etc.). 

Elaborem informes sobre Disney+ i HBO que 
mostren com centenars de títols dels seus catàlegs 
ja tenen una versió doblada o subtitulada en català 
finançada per la Generalitat però que no estan a 
disposició del públic. 

Elaborem el Tutorial per afegir el català als 
videojocs, una publicació adreçada a empreses 
i desenvolupadors que ofereix recursos per 
tal d’incloure el català en aquests productes 
d’entreteniment. 

Impulsem la campanya A què juguem? per tal que 
les empreses de jocs i joguines emprin el català 
amb normalitat començant pel doblatge dels 
anuncis de televisió i d’internet dirigits a la població 
dels territoris de parla catalana. 

Cultura, lleure  
i joventut

Normalitzar el català en els sectors cultural, 
juvenil, del joc, la joguina i el lleure. Potenciar 
l’ús social del català en aquests àmbits 
mitjançant noves idees i dinàmiques.

https://mesaudiovisual.cat
https://www.youtube.com/watch?v=B21XpHJ-pN4
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4661/disney-discrimina-el-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5194/hbo-ja-no-podra-allegar-motius-tecnics-per-excloure-el-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5131/publiquem-una-guia-per-estimular-la-inclusio-del-catala-als-videojocs
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5131/publiquem-una-guia-per-estimular-la-inclusio-del-catala-als-videojocs
https://aquejuguem.cat


Impulsem “La Universitat, en català”, per oferir un 
servei de queixes específic en el món universitari i 
donar assessorament a l’alumnat perquè els drets 
lingüístics es garanteixin plenament. Enguany s’han 
rebut el triple de queixes per aquesta raó.

Intervenim en les eleccions rectorals de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya, la 
Universitat de les Illes Balears i la Universitat de 
Barcelona perquè els nous equips rectorals adoptin 
una sèrie de compromisos lingüístics, que es vol fer 
extensiu a més universitats del domini lingüístic. 

Presentem “Una mà de llengües”. És el material 
didàctic sobre diversitat lingüística per a professorat 
de Secundària i Batxillerat que hem elaborat 
juntament amb el Grup de Lingüistes per la Diversitat 
de la Universitat de Barcelona.

Organització de la VI Edició del Concurs Tísner 
de Creació de Jocs de Català, amb l’objectiu que 
alumnes, mestres i escoles descobreixin la faceta 
lúdica i creativa de la llengua catalana. Per primera 
vegada una escola d’Andorra, cinc de la Catalunya del 
Nord i dues de la Franja han participat en el concurs.

Hem engegat la campanya “Tots som referents 
lingüístics. No t’excusis”, per defensar el model 
d’escola en català i conscienciar els diferents agents 
de la comunitat educativa del seu paper de referents 
lingüístics, juntament amb la USTEC-STEs (IAC), el 
SEPC i la Intersindical-CSC. En tres mesos i escaig 
s’han aconseguit més de 30.000 adhesions.

A través de la plataforma SOMESCOLA combatem els 
atacs al model d’immersió lingüística amb l’objectiu 
de preservar l’escola catalana en llengua i continguts. 

Educació i món 
universitari

Treballar des de la societat civil i en 
col·laboració amb l’Administració per una 
diagnosi adequada de la situació lingüística 
i ajudar a dissenyar les actuacions que 
garanteixin la presència del català en tots els 
àmbits educatius i de recerca.

https://www.launiversitatencatala.cat
https://www.plataforma-llengua.cat/proposta-didactica-diversitat-linguistica/
https://jocsijoguines.cat/concurs-tisner/
https://jocsijoguines.cat/concurs-tisner/
https://www.notexcusis.cat
https://www.notexcusis.cat
https://somescola.cat


Fem una enquesta inèdita a l’advocacia catalana 
amb una mostra de 800 advocats i participació del 
Consell de l’Advocacia Catalana.

Ens reunim amb el president del Tribunal Superior 
de Justícia de les Illes Balears, que accepta la nostra 
proposta de fer estadístiques de l’ús del català.

Publiquem els usos lingüístics de totes les 
facultats de Dret i fem peticions als deganats.

Organitzem tallers de teatre i rap per a joves dels 
centres de justícia juvenil per promoure activitats de 
lleure en català.

Entrem en la campanya electoral de l’ICAB i 
demanem compromisos per a la promoció del 
català entre l’advocacia barcelonina a la nova junta.

Aconseguim que tots els documents de la 
seu judicial electrònica valenciana es trobin 
disponibles en la nostra llengua.

Justícia

Treballar per incrementar l’ús del català 
en l’àmbit judicial i donar resposta a les 
situacions de conflicte i discriminació 
lingüística i d’indefensió jurídica. 

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4938/la-plataforma-per-la-llengua-aconsegueix-que-el-tsjib-es-comprometi-a-fer-canvis-a-favor-del-catala
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/275/es-possible-professionalitzar-se-en-ladvocacia-en-valencia-al-pais-valencia
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/275/es-possible-professionalitzar-se-en-ladvocacia-en-valencia-al-pais-valencia
https://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/tallers-joves/
https://twitter.com/llenguacat/status/1399998700374614019?s=20&t=cOp9i9qLXEU1zRL_g3cowA
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5041/es-normalitza-lus-del-valencia-en-els-documents-de-la-seu-judicial-electronica
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5041/es-normalitza-lus-del-valencia-en-els-documents-de-la-seu-judicial-electronica


El Consell d’Europa utilitza observacions de 
Plataforma per la Llengua per retreure a Espanya la 
discriminació del català.

Presentem al Consell d’Europa un informe específic 
de vulneracions lingüístiques a l’Estat espanyol 
durant la pandèmia.

Proposem iniciatives parlamentàries de suport a la 
iniciativa ciutadana europea Minority Safepack 
després del rebuig de la Comissió Europea.

Participem de l’European Regional Forum on 
minority issues 2021 i del Forum on Minority Issues 
2021, que ofereixen conclusions a l’ONU sobre 
respecte a les minories.

Continuem treballant a ELEN, NPLD i FUEN. Tornem 
a obtenir la vicepresidència d’ELEN i entrem al 
comitè director d’NPLD.

Portem l’exposició “The Catalan Language: 10 
million european voices” a Eslovènia.

Reeditem la guia The Catalan Language i 
n’estrenem una versió en alemany, que s’afegeix a 
les versions en anglès i francès.

Internacional

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

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4985/el-consell-deuropa-utilitza-observacions-de-la-plataforma-per-la-llengua-per-retreure-a-espanya-la-discriminacio-del-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4985/el-consell-deuropa-utilitza-observacions-de-la-plataforma-per-la-llengua-per-retreure-a-espanya-la-discriminacio-del-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/arxius/ambits-treball/Internacional/Informe_CELRoM_Minories_Abril.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/arxius/ambits-treball/Internacional/Informe_CELRoM_Minories_Abril.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/4900/la-plataforma-per-la-llengua-ha-estat-determinant-perque-les-regions-nacionals-europees-puguin-reclamar-mes-drets
https://twitter.com/llenguacat/status/1448205382996856839?s=20&t=cOp9i9qLXEU1zRL_g3cowA
https://twitter.com/llenguacat/status/1448205382996856839?s=20&t=cOp9i9qLXEU1zRL_g3cowA
https://twitter.com/llenguacat/status/1460195247464583171?s=20&t=cOp9i9qLXEU1zRL_g3cowA
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/244/exposicio-the-catalan-language-10-milions-european-voices
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/244/exposicio-the-catalan-language-10-milions-european-voices
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/294/the-catalan-language-2021


Nou rècord de queixes lingüístiques rebudes. Hem 
atès més de 2.000 queixes sobre vulneracions de 
drets lingüístics. Atenem més queixes que mai al 
País Valencià, a les Illes Balears i també a Catalunya.

Continuem oferint assessorament a les 
discriminacions greus. Hem aconseguit fer declarar 
als jutjats als guàrdies civils que van discriminar 
un ciutadà belga per parlar en català.

Aconseguim als jutjats que Securitas Direct hagi 
de complir la llei i fer-li el contracte en català a un 
client.

Som al litigi que afronta el Consell Interuniversitari 
de Catalunya per poder lliurar els exàmens en 
català a la Selectivitat arran de les denúncies de 
l’Assemblea por una Escuela Bilingüe.

Tornem a participar en l’informe de la Plataforma de 
Drets lingüístics del País Valencià i de l’Observatori 
de les Discriminacions a Barcelona.

Aconseguim, arran d’una queixa, que TMB rectifiqui 
una convocatòria de 250 places de conductors 
d’autobús i també demani el coneixement del 
català, atès que demanava el del castellà i prou.

Consultes i 
assessorament 
ciutadà

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5249/2-de-cada-3-queixes-per-discriminacio-linguistica-tenen-a-veure-amb-lincompliment-de-la-normativa-vigent
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5136/declaren-com-a-investigats-els-dos-guardies-civils-que-van-vexar-un-ciutada-flamenc-per-haver-parlat-en-catalaç
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5136/declaren-com-a-investigats-els-dos-guardies-civils-que-van-vexar-un-ciutada-flamenc-per-haver-parlat-en-catalaç
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5164/securitas-direct-es-veu-forcada-a-indemnitzar-un-client-per-haver-se-negat-a-enviar-un-contracte-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5087/parlar-catala-es-el-quart-motiu-de-discriminacio-a-la-ciutat-de-barcelona
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5087/parlar-catala-es-el-quart-motiu-de-discriminacio-a-la-ciutat-de-barcelona
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5278/forcem-tmb-a-rectificar-els-nous-conductors-dautobus-hauran-de-saber-parlar-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/5278/forcem-tmb-a-rectificar-els-nous-conductors-dautobus-hauran-de-saber-parlar-catala


Publicació d’estudis i informes
www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-
publicacions

Elaboració d’estudis sobre l’ús i la presència del 
català. La nostra organització s’ha especialitzat en 
l’elaboració d’estudis per tal d’analitzar diferents 
situacions i àmbits i poder fer les propostes d’actuació 
més adients.

Formació lingüística 
www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions

Oferim formació sobre actituds lingüístiques, usos i 
marc legal de la llengua, mitjançant sessions i tallers 
específicament adaptats a cada necessitat.

Eines i recursos

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

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

Oferim enllaços web d’interès. 
Llista d’enllaços a les webs d’entitats i empreses 
vinculades amb la llengua catalana, com també a 
serveis i recursos públics i privats relacionats amb la 
llengua. 

Recursos jurídics en llengua catalana.  
Oferim un recull d’eines per poder treballar en la 
nostra llengua i superar els obstacles de la falta de 
plantilles i documents en català i el baix domini del 
llenguatge jurídic català i del vocabulari que s’hi 
associa. A la secció “Recursos jurídics en llengua 
catalana” es poden trobar diccionaris terminològics i 
correctors lingüístics, plantilles i formularis, legislació 
en català i també manuals i guies temàtiques per 
poder treballar en català. 

Etiqueta’t en català.  
Aquest portal ofereix informació als ciutadans, les 
empreses i l’Administració sobre la situació del 
català en l’etiquetatge. També conté un cercador 
de productes etiquetats en català perquè els 
consumidors disposin de més informació a l’hora de 
fer la compra.

Correccions i traduccions. 
Tenim un equip de filòlegs, correctors i traductors 
preparats per dur a terme diversos serveis lingüístics, 
adreçats especialment a empreses i entitats 
interessades a millorar la qualitat de la llengua 
catalana en la seva activitat. Oferim revisió i correcció 
de textos i traducció del castellà al català. Més detalls 
a www.plataforma-llengua.cat/serveis/correccions o 
bé escrivint a l’adreça de correu serveis@plataforma-
llengua.cat 

Tallers per a joves.  
Oferim una sèrie de tallers adreçats a joves per a 
fomentar l’ús del català a través de la música i les 
noves tecnologies. Acostem de manera lúdica la 
llengua catalana per mitjà de tallers de rap, mems, 
xarxes socials, glosa, teatre i diversitat lingüística.

Serveis

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions
http://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/exposicions/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/exposicions/
https://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/altres/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/enllacos/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/enllacos/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/recursos-juridics-en-llengua-catalana/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/eines-recursos/recursos-juridics-en-llengua-catalana/
http://www.etiquetatencatala.cat
https://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/correccions/
mailto:serveis%40plataforma-llengua.cat%20%20?subject=
mailto:serveis%40plataforma-llengua.cat%20%20?subject=
https://www.plataforma-llengua.cat/serveis-formacions/tallers-joves/


L’entitat 
en dades         

64.643  
seguidors a Twitter

34.960 
seguidors a Instagram

96.027  
seguidors a Facebook

283.349 
visites als webs de la Plataforma per la Llengua

2.813  
total d’aparicions en mitjans

1.962 
seguidors a Telegram

25.209 
socis

671
voluntaris



Territori 

L’ONG del català compta amb delegacions 
territorials arreu del domini lingüístic, que 
dinamitzen els centenars de voluntaris i 
proposen activitats de manera autònoma, 
com ara jocs de llengua, xerrades, col·loquis, 
exposicions, sessions de cinema a la fresca, 
tertúlies literàries, tallers d’escriptura i 
altres activitats de sensibilització lingüística. 
Aquestes delegacions també participen en les 
campanyes i les accions generals de l’entitat.

Vallès Occidental

Baix Llobregat 
Esparreguera

Maresme

El Conflent

Anoia

Segrià

Garraf

El Gironès

Barcelonès

País Valencià

Vallès Oriental

Illes Balears

L’Alguer

https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/vallesoccidental/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/baixllobregat/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/baixllobregat/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/maresme/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/conflent/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/anoia/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/segria/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/garraf/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/girones/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/barcelones/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/pais-valencia/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/vallesoriental/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/illes-balears/
https://www.plataforma-llengua.cat/territorials/alguer/
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