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Benvolguts socis,

 Em plau presentar-vos la candidatura que tinc l’honor d’encapçalar de l’equip de gent que volem 
continuar formant part de la junta executiva de la Plataforma per la Llengua. Com podeu comprovar, som 
homes i dones de diverses procedències i perfils professionals, als quals ens uneix la voluntat de fer del 
català la llengua d’ús habitual en tots els àmbits de la nostra societat i en tots els territoris de parla catalana, 
de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer.
Passo a exposar-vos els punts principals en què treballarem en els propers quatre anys si el vostre vot ens és 
favorable:

- Hem crescut molt, volem créixer més
En aquests darrers anys, ens hem convertit en l’entitat de llengua de referència, no solament als territoris de 
parla catalana sinó també a Europa. Som més de 25.000 socis i volem ser-ne més, perquè només la força de 
la gent ens farà assolir l’objectiu. També reforçarem l’estructura tècnica perquè pugui respondre millor als 
reptes que, de ben segur, haurem d’afrontar a partir d’ara, i fomentarem el voluntariat actiu.

- Som referents
Tenim un discurs potent i elaborat; volem que aquest discurs arribi a tothom, tant a la ciutadania com 
als partits polítics per tal que despleguin polítiques favorables a l’ús del català. Continuarem actuant de 
grup de pressió perquè es compleixi el marc legal i se’n creï de nou que no discrimini ningú per fer servir el 
català. Lluitarem contra la catalanofòbia i impulsarem campanyes per sensibilitzar tota la societat sobre 
l’emergència lingüística i la necessitat de no abandonar l’ús del català.

- Ens projectem cap al futur
Als entorns culturals adreçats als joves el català hi és poc present. Volem impulsar la creació audiovisual i 
musical en català, el doblatge i la subtitulació. Que la nostra llengua sigui present en les plataformes i les 
xarxes socials, en els jocs, en l’esport de base i també en el d’elit. Volem crear referents culturals i de qualitat 
en català. I pressionarem per tal de mantenir un model escolar i universitari on el català sigui llengua 
vehicular i llengua d’ensenyament i recerca científica.

- El català és cohesió social
Parlar català és, i ha de ser, l’element cohesionador de la nostra societat. Seguirem treballant perquè el 
català representi un element d’entrada a una cultura i una eina laboral imprescindible. Els plans de barri, 
plantejats en zones on la presència del català és minsa, seran la nostra eina per impulsar-ne l’ús en tots els 
àmbits socials i perquè tothom, vingui d’on vingui, pugui fer-se’l seu.

- La llengua és un dret
Ningú pot ser mai discriminat per la llengua que parla. Per això, defensarem els drets dels catalanoparlants 
a usar la seva llengua en tots els àmbits i a tot el territori sense patir cap mena de discriminació ni maltracte. 
Continuarem denunciant amb fermesa qualsevol acte vexatori contra catalanoparlants i proposant accions 
perquè no es repeteixin.
Tenim ganes de continuar treballant per complir cadascun d’aquests punts, amb mentalitat pragmàtica 
però amb il·lusió i força. Per això us demanem el vostre vot. Moltes gràcies!

Mireia Plana i Franch, candidata a la vicepresidència de la Plataforma per la Llengua

Programa i membres de la candidatura a l’Executiva
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• Mireia Plana i Franch
Barcelona, 1964
Vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua i membre de la comissió d’administracions públiques. 
Llicenciada en filologia romànica per la Universitat de Barcelona. És traductora jurada de català i de francès, 
i treballa a la Generalitat de Catalunya en temes de normalització lingüística, comunicació, formació i 
participació ciutadana. En l’àmbit associatiu ha estat vinculada al món de la sardana i del cant coral, i 
actualment és membre del Cor Drassanes.

• Francesc Marco Palau
Tarragona, 1989
Secretari de la Plataforma per la Llengua. Doctor en Història contemporània de Catalunya a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Història a la Universitat Rovira i Virgili i Màster en Història de 
Catalunya a la UAB. Ha ampliat els seus estudis a la Universitat de València. Tracta temes d’ideologia, 
societat i cultures polítiques actuals, així com d’art del segle XX.

• Enric Balaguer i Iglesias
Prada, 1960 
Locutor i periodista  a Ràdio Arrels i Tècnic a Òmnium Catalunya Nord – ex-assistent de direcció a la Casa de 
la Generalitat de Catalunya a Perpinyà. Membre del Consell d’Administració del Casal de Conflent, President 
de l’associació d’usuaris del Tren “Train en Têt”, President de l’Associació Sports Catalunya, ex-president del 
Casal d’Arrià. 

• Roger Baldomà i Leiva
Sant Quirze del Vallès, 1979
Vocal. Membre de la comissió de videojocs. Enginyer en informàtica de gestió, és analista programador 
en una empresa que facilita que tothom pugui trobar una bona feina. Creador del primer portal en català 
informatiu sobre videojocs, de la campanya #CatalanLoveTwitch i de Creadors.tv, ONG que treballa per 
ajudar i visibilitzar el contingut audiovisual en català que es crea a la xarxa.

• David Casellas i Gispert
Girona, 1964
Delegat territorial de la Plataforma per la Llengua al Gironès i membre de la Junta de l’ADAC (Ateneu d’Acció 
Cultural) en representació de la secció lingüística. Llicenciat en Filologia Catalana. Actualment treballa de 
professor de llengua i literatura catalanes a l’institut de Vidreres. És autor de Curs de morfosintaxi de l’oració 
(1996) i de Junts en la diversitat. Crèdit variable de llengua catalana (1997); coautor de Resolguem dubtes 
(1998) i de Vocabulari de les comarques gironines (2003), i autor de l’estudi El pronom personal de tercera 
persona (2006). És membre del Cercle Vallcorba.

• Irene Coghene
L’Alguer, 1982
Delegada de la Plataforma per la Llengua de l’Alguer. Representa l’entitat a la Consulta Cívica per les 
Polítiques Lingüístiques del Català de l’Alguer, de la qual és estada presidenta (2018-2020). Llicenciada en 
dret per la Universitat de Sàsser (2008). Ha treballat en projectes municipals com l’Ofici Lingüístic. En l’àmbit 
associatiu, des de petita ha estat vinculada a l’escoltisme, i també ha estat fundadora i primera presidenta 
del Centre Excursionista de l’Alguer. 

Membres de la candidatura
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• Carme Forcadell i Lluís
Xerta, 1955
Vocal. Membre de la Plataforma per la Llengua des dels inicis de l’entitat. Llicenciada en filosofia i en 
ciències de la comunicació i màster en filologia catalana. Expresidenta de l’ANC.
Expresidenta del Parlament de Catalunya.

• Rosa de les Neus Marco Palau
Tarragona, 1987
Vocal. Doctora en Comunicació a la Universitat Pompeu Fabra. Màster en Estudis Transnacionals a la 
Universitat de Bremen. Ha realitzat estades a la Sorbonne, a la Universitat d’Hamburg i a la de Bologna. És 
Llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili i Grau en Llengües i Literatures Modernes 
per la Universitat de Barcelona. Es dedica a la recerca, a la docència i als temes internacionals.

• Marga Payola i Lahoz
Palau-solità i Plegamans, 1979
Coordinadora d’Internacional de la Plataforma per la Llengua. Llicenciada en Arquitectura per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Treballa com a assessora al Parlament Europeu. Fornada del 2013 del programa 
Vicens Vives (Lideratge i compromís cívic) a ESADE. Màster Universitari en Direcció de les Organitzacions en 
l’Economia del Coneixement per la UOC (2021).

• Agustí Tola i Lorente
Ciutat de Mèxic, 1993
Delegat territorial de la Plataforma per la Llengua al Barcelonès. Graduat en Economia per la Universitat 
Pompeu Fabra, va començar la seva carrera professional com a auditor en una Big Four i actualment treballa 
com a consultor d’innovació. De forma paral·lela, també desenvolupa la seva carrera com a escriptor de 
ficció, articles d’opinió i cròniques de viatges.


