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Acta de l’Assemblea General 
Ordinària de Plataforma per la Llengua.
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 
13 de març del 2021

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder dona la benvinguda als socis que 
participen de l’AGO de l’entitat i presenta els membres de l’Executiva de l’ONG del català, Diego 
Sola, que explica el funcionament de l’assemblea, Mireia Plana, vicepresidenta de l’entitat, i Francesc 
Marco, secretari, que prendrà l’acta corresponent. 

L’expresidenta del Parlament de Catalunya i exmembre de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua, 
Carme Forcadell, fa un parlament animant als socis de l’ONG del català a seguir treballant a favor de 
la llengua i explicitant el seu ferm compromís amb el català: “Si vaig entrar en política, va ser per la 
llengua”.
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’anterior Assemblea.
El membre de l’Executiva Diego Sola convida a llegir l’acta de l’anterior assemblea. S’aprova amb 86 
vots a favor, 0 en contra, 8 abstencions i 1 en blanc.  

2. Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats 2019.
Neus Mestres, directora de l’entitat, explica la memòria de l’organització del 2020, juntament amb els 
representants de les diverses delegacions territorials.
S’aprova amb 93 vots a favor, 0 en contra 1 abstenció i 1 en blanc.  

3. Aprovació, si escau, de l’estat de comptes 2019.
Marcel Padrós, tresorer de la Plataforma per la Llengua, exposa l’estat de comptes del 2020. 
S’aprova per 88 vots a favor, 0 en contra, 4 abstencions i 3 en blanc.

4. Aprovació, si escau, del projecte d’activitats 2021.
Mireia Plana, vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, presenta el projecte d’activitats pel 2021. 
S’aprova amb 93 vots a favor, 0 en contra, 1 abstenció i 1 en blanc.

5. Aprovació, si escau, del pressupost de l’entitat 2021.
Marcel Padrós, tresorer de la Plataforma per la Llengua, detalla el pressupost de l’entitat pel 2021. 
S’aprova amb 92 vots a favor, 0 en contra, 1 abstenció i 2 en blanc.

6. Torn obert de paraules.
Les respostes són formulades pel president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder.

El soci Jordi Borràs proposa actuar en la millora de l’ús del català en l’àmbit mèdic.

• Òscar Escuder: S’està treballant amb els diferents col·legis de metges, per bé que amb la 
pandèmia aquesta tasca que s’havia iniciat ha quedat temporalment aturada. 
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El soci Miquel Vilà demana la distribució territorial dels socis de l’entitat.

• Òscar Escuder en detalla les xifres i els % respecte el conjunt de socis de l’entitat. 

El soci Jaume Puig pregunta per la valoració que fem del pla de promoció del català a l’advocacia. 

• Òscar Escuder: El fet de crear incentius fa augmentar ràpidament les xifres d’ús del català a 
l’advocacia, però quan es deixa d’incentivar, les xifres tornen a decaure. Cal plantejaments a 
mitjà i llarg termini. 

El soci Germà Garriga pregunta pels doblatges cinematogràfics en català en cinemes com els Girona 
o els Verdi.

• Òscar Escuder posa com a exemple la campanya a favor de l’audiovisual que la Plataforma 
per la Llengua ha engegat recentment: cal revertir la situació actual del cinema en català, i 
també les noves plataformes audiovisuals.

El soci Josep Gonzàlez demana que ens traslladem al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya la situació real de la llengua al sistema educatiu.

• Òscar Escuder explica que periòdicament anem traslladant al Departament la nostra 
preocupació per la situació del català a les aules i als patis. 

El soci Xavier Fontcuberta pregunta pel nombre de baixes del 2020.

• Òscar Escuder remarca que les xifres del 2020 s’han agreujat pel context de pandèmia, per 
bé que el %, tenint en compte els més de 23.000 socis de l’entitat segueix la tendència dels 
anys anteriors. 

El soci Jordi Llanes pregunta per la possibilitat que en un futur hi hagi una territorial de l’entitat a les 
Terres de l’Ebre.

• Òscar Escuder detalla que per a l’entitat és molt positiu que hi hagi persones amb ganes 
de treballar a favor de la llengua en els diferents territoris de parla catalana i que, de fet, 
aquests mesos des de l’Executiva de l’ONG del català, s’està treballant per reestructurar 
l’organització territorial de l’entitat per adequar-lo al creixement d’aquests anys.

El soci Victor Gutiérrez planteja la possibilitat de crear territorials a la Franja o al Carxe i l’interès en què 
les territorials col·laborin amb altres associacions properes. 

• Òscar Escuder fa èmfasi en la necessitat d’articular el conjunt del domini lingüístic i, en el cas 
de les entitats, veu positivament que es col·labori amb organitzacions properes. 

El soci Feliu Trias pregunta per activitats juvenils que es duguin a terme a Palma. 

• Òscar Escuder proposa que es vagin seguint tot el seguit d’activitats que du a terme l’entitat, 
també en l’àmbit juvenil.
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El soci Joan Sanchez demana si hi ha algun llistat d’empreses on poder adreçar-nos.

• Òscar Escuder emplaça als socis a descarregar-se la CatalApp, aplicació a través de la 
qual hom pot conèixer i valorar l’ús del català dels establiments comercials, i també a 
descobrir “el segell” que ha engegat la Plataforma per la Llengua per distingir els productes 
lingüísticament responsables. 

El soci Josep González creu que caldria pressionar al govern de la Generalitat de Catalunya perquè 
sigui valent en matèria de Política Lingüística.

• Òscar Escuder fa referència a les nombroses reunions que des de l’entitat es tenen 
amb totes les conselleries de la Generalitat de Catalunya i de les altres institucions i 
administracions, per aconseguir avenços a favor de la llengua. 

El soci Salvador Ferran pregunta per les dades actuals de l’ús del català.

• Òscar Escuder emplaça als associats a consultar les diverses edicions de l’InformeCAT i 
els diferents estudis que estan publicats a la pàgina web corporativa de la Plataforma per la 
Llengua.

El soci Xavier Fontcuberta proposa descentralitzar els grans actes de la Plataforma per la Llengua

• Òscar Escuder creu que seria molt positiu i que, de fet, la darrera edició del Concurs Tísner 
ja s’havia de celebrar a Tarragona, per bé que va haver de suspendre’s com a conseqüència 
de la pandèmia. 

El soci Victor Gutiérrez voldria saber si l’entitat participa en la sobirania fiscal.

• Òscar Escuder explica que no s’hi participa però que es pot estudiar.

La sòcia Alba Clopés proposa que es potenciïn les diferents variants dialectals a la CCMA.

• Òscar Escuder confirma que s’estan fent gestions per aconseguir-ho.

Sense cap més intervenció, Òscar Escuder agraeix l’assistència dels socis i Diego Sola dona per 
acabada l’Assemblea.


