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Què fa la Plataforma per la Llengua?                                                                  

Objectius i activitats 

 Anàlisi del cens lingüístic (2011) de les poblacions de la comarca 

 

CECBLL-El Baix Llobregat a debat 2016 
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Plataforma per la Llengua, l’ONG del català 

La Plataforma per la Llengua és l'ONG del català. Es tracta d’una organització no 

governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió 

social. Treballa als diferents territoris de parla catalana i des d'una perspectiva 

transversal en l'àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l'acollida lingüística als 

nouvinguts, en les universitats i en l'educació i a les administracions, entre d'altres 

àmbits d'actuació. 

Compta amb delegacions repartides per tot el territori (País Valencià, l’Alguer, el 
Maresme, Vallès Occidental, Terres de Ponent, etc.), una de les quals és la territorial 
del Baix Llobregat-Esparreguera.  
 

Objectius 

 Aconseguir que el català esdevingui la llengua comuna, de cohesió social i 
d'interrelació entre totes les persones del nostre àmbit lingüístic. 

 Garantir i promoure l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits i registres 
perquè hi sigui present com a llengua de ple dret. 

 Defensar els drets lingüístics i culturals de les persones que parlen català i de 
les que viuen als territoris de parla catalana. 

 Impulsar i col·laborar en campanyes de normalització lingüística de la llengua 
catalana. 

 Interessar-se pels problemes que afectin la societat catalana, sempre que 
contribueixin a la millora de l'ús de la llengua catalana. 

 

Àmbits de treball 

 Arrelament i cohesió social 

L'objectiu principal d'aquest àmbit és fer de la llengua catalana l'eix vertebrador i el 
punt de trobada de la diversitat social, ètnica i cultural de la nostra societat, que 
permeti de contribuir a l'arrelament i a la cohesió social. 

 Conscienciació lingüística 

Amb aquest àmbit de treball, la Plataforma per la Llengua vol conscienciar i incidir 
en favor de l'ús del català. 
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 Cultura, lleure i joventut 

L'àmbit de Cultura, lleure i joventut té com a objectiu principal treballar per a 
normalitzar el català en els sectors cultural i audiovisual, del joc i el lleure, i el 
sector juvenil. 

 

 Educació i universitats 

La Plataforma per la Llengua vol treballar des de la societat civil i en col·laboració 
amb l'administració per encertar en la diagnosi de la situació lingüística i ajudar a 
dissenyar aquelles actuacions que garanteixin la presència del català en tots els 
àmbits educatius. 

 Drets lingüístics i administracions públiques 

Amb aquest àmbit, la Plataforma per la Llengua incideix per tal que les 
administracions reconeguin plenament la llengua catalana, la utilitzin, la fomentin i 
sobretot garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans en l'àmbit públic i privat. 

 Empresa i consum 

Empresa i consum és un àmbit d'actuació dirigit a la normalització lingüística en el 
món socioeconòmic, i de manera especial pel que fa a la imatge externa i serveis 
que ofereixen les empreses als usuaris i consumidors. 

 Internacional 

La Plataforma per la Llengua treballa per aconseguir que les administracions 
internacionals reconeguin plenament la llengua catalana, la utilitzin, la fomentin i 
sobretot garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans en l'àmbit públic i privat. 

 

Publicacions 

L’entitat edita diverses publicacions, tant de manera periòdica com puntual, la majoria 
de les quals es poden trobar en línia al web de l’entitat (www.plataforma-
llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/). A continuació us en fem una petita 
relació: 

 InformeCAT:  informe anual que recull 50 dades diferents sobre la salut de la 
llengua catalana. 
 https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2016-
web_1462260429.pdf 
 

http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/
http://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2016-web_1462260429.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informecat-2016-web_1462260429.pdf
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 Garba de dades sobre llengua catalana i empresa privada  
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/catala-i-empresa-
2013-2015_1459333224.pdf 
 

 Informe de queixes lingüístiques 
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informe-de-queixes-
2015_1465978757.pdf 
 

 

 

oficial de llengü . 

https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/oficialitat-i-llengues-       
ii_1463053817.pdf 
 

 Revista La Corbella 
Amb periodicitat semestral, difon les activitats i les campanyes de l’entitat 
entre els socis i també de manera general. 
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/aaff-corbella27-
web_1465220145.pdf 

 

La territorial del Baix Llobregat-Esparreguera 

La territorial del Baix Llobregat es crea a Esparreguera, a iniciativa d’un grup de socis, 

durant l’estiu del 2012 i se’n fa una presentació pública a la vila. A banda de seguir les 

campanyes i les línies generals d’actuació, des del primer moment es té la voluntat de 

treballar, bàsicament en projectes, l’objectiu dels quals sigui afavorir l’augment de l’ús 

social del català de manera individual, mitjançant la sensibilització dels parlants,  

posant especial èmfasi en aquells parlants que s’hi han incorporat recentment. També 

s’han fet actuacions de cara a incidir en l’ús de la llengua a empreses i en l’àmbit de 

consum. 

Algunes activitats pròpies d’èxit:  

 Projecte Enraonem  

Un projecte que cohesiona llengua, cultura i territori i que consisteix a fer una trobada 

setmanal a fi de compartir llengua mentre es fa una activitat de tipus cultural o de 

coneixement de l’entorn, sempre relacionada amb la llengua i el territori. 

Aquesta activitat es va fer els anys 2013 i 2014. Durant les trobades es visitaren 

establiments esparreguerins com la Pastisseria Ferran, les Ceràmiques Sedó, el Rebost 

del Montserratí, la Floristeria l’Hort de la Font o l’establiment BonPreu d’Olesa de 

Montserrat.  

 

https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/catala-i-empresa-2013-2015_1459333224.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/catala-i-empresa-2013-2015_1459333224.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informe-de-queixes-2015_1465978757.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/informe-de-queixes-2015_1465978757.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/oficialitat-i-llengues-%20%20%20%20%20%20%20ii_1463053817.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/oficialitat-i-llengues-%20%20%20%20%20%20%20ii_1463053817.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/aaff-corbella27-web_1465220145.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/aaff-corbella27-web_1465220145.pdf
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 Tallers per a joves  

Amb la col·laboració dels instituts i centres escolars de la vila d’Esparreguera: tallers 

d’escriptura creativa, tallers de doblatge, clubs de lectura juvenil, tallers de 

comunicació, etc,  

 Dictat Català  

Aquesta activitat s’ha organitzat a Esparreguera des de l’any 2007 i consisteix a fer un 

dictat públic amb premis a les persones que obtinguin els millors resultats. En els 

darrers anys hi ha altres poblacions de la comarca que també s’hi han afegit com 

Martorell, Sant Andreu de la Barca o Vallirana. A banda, el Dictat Català acostuma a 

buscar el marc d’algun autor del qual sigui Any Literari i esdevé una forma també de 

difusió dels autors de la literatura catalana. 

 

Socis i abast de l’entitat  

Actualment compta amb 11.000 socis, dels quals gairebé 500 pertanyen a la comarca 

del Baix Llobregat. Tot i que en la majoria d’àmbits d’actuació hi treballi també 

l’Administració i altres organismes, és important la tasca de l’entitat, especialment, en 

l’àmbit internacional i en l’àmbit de les denúncies i els drets lingüístics, on actua com 

un autèntic lobby a l’hora de pressionar tant empreses públiques com privades. per 

aconseguir la normalitat plena del català. 

 

Cens lingüístic de les poblacions del Baix Llobregat (2011) 

Com a document adjunt hi ha l’anàlisi de les dades del cens lingüístic (2011) de totes 

les poblacions del Baix Llobregat, amb una comparativa entre les dades globals 

comarcals i les dades globals de Catalunya, així com també el detall de cadascuna de 

les poblacions amb una anàlisi de les dades a partir del qual es poden agrupar les 

diferents tendències, de manera que se’n poden fer tres grups, segons el grau de 

coneixement lingüístics que presenten.    

Amb aquestes dades annexes també es vol demostrar el sentit de l’existència de 

l’entitat i, més encara, en una comarca com el Baix Llobregat, que tot i que les dades 

globals comparades amb les de tot Catalunya són inferiors però no excessivament, sí 

que en el percentatge de persones que el parlen es fa més accentuada la diferència 

(73,16% de persones a Catalunya pot parlar-lo davant el 67,97% de persones que 

poden fer-ho al Baix Llobregat).  
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Cal tenir en compte que hi ha un bon nombre de poblacions que es troben per sota 

d’aquest percentatge comarcal com Abrera (67,86 %), Castelldefels (66,24 %), Cornellà 

de Llobregat (57,18 %), Esplugues de Llobregat (64, 64 %), el Prat de Llobregat (62,46 

%), Sant Andreu de la Barca (63,50 %), Sant Boi de Llobregat (64,84 %), Sant Esteve 

Sesrovires (65,75 %), Sant Joan Despí (66,84 %), Sant Vicenç dels Horts (66,00 %) i 

Viladecans (65,54 %). 

Per tant, per totes aquestes dades que acabem d’esmentar i per la resta de dades que 

es desprenen del document annex i tenint en compte també els condicionants 

demogràfics històrics i recents i també els condicionants econòmics  té ple sentit 

l’existència a la comarca d’una entitat com la Plataforma per la Llengua a fi que, 

juntament amb altres organismes i administracions, col·labori i pressioni en l’extensió 

de l’ús del català i sensibilitzi la població de la importància d’afavorir la llengua pròpia 

del territori perquè pugui esdevenir una llengua plenament normalitzada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Document elaborat per Rosa Monforte i Solà, membre de l’executiva de la Plataforma 
per la Llengua i representant de la territorial Baix Llobregat-Esparreguera i Max 
Pàrraga Diaz, estudiant de Filologia Catalana de la UB i voluntari de la Plataforma per 
la Llengua. 
 

  


