MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017
Associació Llengua Nacional
PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT
Com tots sabeu, el 2017 ha estat novament un any de reestructuracions en la
Junta de Govern, amb la dimissió i consegüent substitució d’alguns dels membres
anteriors, que explicarem amb detall en el punt 5 de l’ordre del dia.
Aquest fet, que ja es produí l’any passat, no ens ha impedit, però, de continuar
amb les activitats que teníem previstes i que els socis ens han encomanat des del
primer dia; ben al contrari, ens ha encoratjat a dur-les a terme, ampliar-les i
completar les gestions que havien quedat pendents, com ara que la quota
d’associat desgravi en la declaració de la renda, cosa que ja es podrà fer a partir
d’aquest any. Així, doncs, continuem compromesos amb la nostra paraula i tot allò
que vam dir que faríem.
D’un temps ençà la nova junta està treballant per ampliar el ventall d’activitats de
cara a la promoció de l’ús i el bon ús del català. Una prova n’és l’èxit que ha tingut
l’aposta per les taules rodones del cicle «Parlem-ne!», que han arrencat amb una
bona acollida i valoració per part dels socis i la resta dels assistents. Per això
aquest 2018 continuarem amb el cicle, amb el desig que creixi i s’estengui encara
més entre els cercles culturals i lingüístics del país.
I tot això ho fem sense bandejar la nostra tasca divulgativa i de defensa d’un
model culte i genuí de la llengua, ja que aquesta és la principal activitat que fem
des del naixement de l’Associació, mitjançant la publicació de la revista, tasca en
la qual perseverem.
Sempre mirant cap al futur, a Llengua Nacional tenim ganes de reinventar-nos,
d’adaptar-nos als nous temps que vivim. Fa un any anunciàvem la posada en
marxa del nou web, que ja és una realitat i funciona a ple rendiment, i també la
voluntat de créixer a les xarxes socials, i en aquest sentit creiem que anem pel
bon camí. A partir d’aquí, els projectes que volem engegar donen per descomptat
que tots aquests ja s’han consolidat, i treballarem perquè no decaiguin.
D’entre els reconeixements que volem destacar de l’any 2017, creiem que mereix
una menció el Premi Nacional Joan Coromines, que la CAL (Coordinadora
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d’Associacions per la Llengua Catalana) ens va atorgar el mes de maig pel nostre
compromís amb la llengua. Així mateix cal esmentar el fet que l’APPEC
(Associació de Publicacions Periòdiques en Català) ens va concedir un guardó, al
juny, per la trajectòria dels 25 anys de l’entitat.
Pel que fa a les noves propostes, volem que Llengua Nacional tingui un paper
més important i destacat en l’activisme lingüístic i en la denúncia de les mentides,
difamacions i tergiversacions que sovint ens arriben de moltes bandes en relació
amb la llengua, especialment en l’ensenyament. Per això, ben aviat us
anunciarem quines accions durem a terme en aquesta línia. Estigueu atents a les
nostres xarxes socials i als butlletins que us enviem!
Per tal de consolidar aquestes noves idees, Llengua Nacional està elaborant un
pla de treball que preveu la possibilitat de dur a terme aliances i col·laboracions
de diversos tipus amb altres entitats afins en pro de la defensa de la llengua. La
intenció és que l’Associació pugui constituir-se com un agent social actiu i
compromès amb el país i la llengua, tal com s’ha demostrat sempre.
Per tot plegat, la il·lusió que tenim pel projecte de Llengua Nacional, en tots els
aspectes, segueix intacta. Estem igual d’engrescats, o més, que el primer dia, i
per això continuarem fent la feina tan ben feta com sapiguem, i prosseguirem
l’esforç dels qui ens han precedit durant els més de vint-i-sis anys d’història de
l’Associació. Podeu estar segurs que els nous aires que corren ens faran mantenir
ferms en la defensa del país i de la llengua.
Quant a la revista, la tasca de direcció l’ha assumit també el president de
l’Associació. Atès, però, que les obligacions de presidència ja comporten una
dedicació de temps i uns esforços importants, Agnès Toda s’ha afegit com a
adjunta de direcció de la nostra publicació des del passat mes de setembre.
També sobre aquesta qüestió hi ha un tema important del qual val la pena fer-se
ressò: el grup que des de fa uns anys actua de Consell Assessor no rutlla tal com
estava plantejat, i, tot i que hem demanat reiteradament la implicació dels seus
membres, només hem rebut resposta afirmativa a treballar decididament de molt
pocs. Per aquest motiu fem extensiva la invitació als socis que vulguin col·laborarhi, ja sigui enviant articles, proposant col·laboracions o entrevistes a persones
importants dins el món de la llengua i la cultura, fent ressenyes, etcètera.
I no voldria acabar sense mostrar-vos, en nom de tota la Junta de Govern, el
nostre agraïment per la confiança que ens heu fet, i alhora comunicar-vos la
intenció d’aquest equip de continuar treballant en la mateixa línia i de fer créixer
l’Associació.

Abel Carretero Ernesto
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INFORME D’ACTIVITATS 2017
L’any 2017, malgrat els entrebancs que ha suposat, d’una banda, la
reestructuració i renovació de la Junta de Govern per segon any consecutiu i,
d’altra banda, els constants canvis imprevistos en la situació política que hem
viscut i que han fet que moltes entitats com la nostra haguéssim d’anar modificant
i improvisant els nostres programes, l’hem centrat a complir el compromís de dur
a terme les activitats projectades en la darrera assemblea general ordinària i a
incorporar-ne alguna de nova. A fi d’aconseguir-ho, la Junta de Govern s’ha reunit
amb una periodicitat mensual o, en alguns casos, fins i tot, quinzenal.
Vegem-les.
1. Posada en marxa del nou web i redacció de continguts: Per fi hem
posat en marxa i hem anat polint el nou web (http://llenguanacional.cat),
amb notícies sobre l’Associació i apartats com el de la revista, on es poden
consultar gratuïtament tots els números llevat dels quatre últims, reservats
als socis i subscriptors mitjançant una contrasenya; el blog; l’agenda
d’activitats, i també altres informacions.
2. Posada en marxa del butlletí electrònic de Llengua Nacional: Amb una
periodicitat trimestral (en el quart trimestre l’hem substituït per altres
missatges d’interès), hem anat enviant el butlletí electrònic amb les
informacions i novetats.
3. Vídeo promocional: El vídeo promocional que cada any ens fa l’APPEC el
vam enregistrar el mes de febrer.
4. Cicle «Parlem-ne!»: El cicle «Parlem-ne!» ha estat un veritable èxit. La
taula rodona del primer trimestre (7 de març), amb el tema «La Gramàtica
de la llengua catalana de l’IEC, a debat» va superar totes les nostres
previsions d’assistència de públic i molta gent no pogué accedir a la sala de
la Casa Golferichs, lloc emblemàtic que havíem escollit per a aquesta
ocasió. La del segon trimestre (29 de maig), «Per a què serveixen els
filòlegs?», la vam fer al Centre Cívic Sagrada Família, de més capacitat, si
bé l’assistència de públic no fou tan nombrosa. La prevista per al quart
trimestre, sobre l’estatus de la llengua a la República Catalana, a causa del
nou escenari polític, vam decidir de suspendre-la i deixar-la per a més
endavant.
5. Parada a l’estand de l’APPEC per Sant Jordi, la Diada i la Fira del
Llibre en Català: En el 2017 només hem muntat parada per Sant Jordi i,
per l’escenari polític, no n’hem fet per la Diada. També vam desestimar la
de la Fira del Llibre en Català per l’esforç i la dificultat que representa
assistir a aquestes fires, atès que es fan en dies i horaris laborables, i pels
pocs o nuls resultats que sovint se n’obtenen.
6. Commemoració dels 100 números de la revista Llengua Nacional: Per
commemorar aquesta efemèride, la revista número 100 fou un número
especial amb la col·laboració d’entitats i professionals del món lingüístic i
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cultural, així com de persones de diferents àmbits que, d’alguna manera,
han contribuït a promocionar la llengua catalana des dels inicis de
l’anomenada Transició. L’acte de celebració va tenir lloc el 7 de novembre
a l’Auditori del Centre Sant Pere Apòstol. La presentadora Àngels Bassas,
fent un lligam entre present, passat i futur, entrevistà els membres històrics
Ramon Sangles, Josep Ruaix i Albert Jané i els de la junta actual, Màriam
Serrà, Maria Rosa Bayà i Abel Carretero, respectivament. Malgrat que,
novament per la situació política, no vam poder comptar amb algunes
representacions institucionals, en el vídeo de la trajectòria de Llengua
Nacional encara ens van poder felicitar la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, antiga col·laboradora nostra, i la presidenta de la Secció
Filològica de l’IEC, Maria Teresa Cabré. Després de les lectures de la
rapsoda Joana Ventura i les actuacions musicals del cantautor Cesk
Freixas, vam cloure l’acte amb un refrigeri que donà peu a agradables
converses entre el teixit associatiu.
7. Xarxes socials: També hem incrementat la nostra presència a les xarxes
socials; presència bàsica per a l’expansió de Llengua Nacional envers un
públic
més
jove.
Així,
als
comptes
de
Facebook
(https://www.facebook.com/LlenguaNacional/), amb 693 seguidors en
acabar l’any, i Twitter (https://twitter.com/LlenguaNacional), que ha arribat a
la xifra de 841 seguidors, hi hem afegit el d’Instagram
(https://www.instagram.com/llenguanacional/), que ja en té 158.
8. El català, en joc!: Així mateix hem creat un joc en xarxa (#CATenJoc) que,
de dimarts en dimarts, planteja una pregunta lingüística, fàcil i amena, amb
diverses opcions, i en dóna la resposta al cap de dos dies. En aquest
primer any de funcionament, hem arribat a plantejar tretze preguntes amb
un èxit creixent de respostes.
9. Edicions: Com s’havia fet en altre temps, hem editat un llibre, aquesta
vegada amb el títol El cercapous transversal, escrit per Albert Jané, autor
també de la coberta.
Pel que fa a la revista, n’hem posat la maquetació a les mans d’una dissenyadora
professional, la qual cosa ha fet millorar l’aspecte de la publicació. També n’hem
reduït el nombre d’exemplars per evitar que sobressin caixes senceres de cada
número, com passava fins ara, i ajustar-nos així al nombre real de subscripcions.
Amb tot, sempre en fem uns quants de més per a persones que ens demanen
números endarrerits o per a utilitzar-los en projectes de l’APPEC com el de les
sales d’espera (l’APPEC proporciona publicacions dels seus associats a consultes
mèdiques i cafeteries com una manera de fer-nos propaganda i per a estendre
l’ús del català en aquests espais). Així, el tiratge actual és de 1.000 exemplars.
Tot seguit detallem l’activitat de l’Associació:
¾ Assistència a actes
9 27 de febrer: IV Premis Martí Gasull, on Albert Jané rep el I Premi
Especial del Jurat. Teatre Poliorama. Barcelona.
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9 24 d’abril: III Trobada d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana.
Teatre dels Lluïsos de Gràcia. Barcelona.
9 28 de juny: IV Nit de les Revistes i la Premsa en Català. Espai
Endesa. Barcelona.
9 3 de novembre: Celebració de la distinció amb la Creu de Sant Jordi
i els 125 anys de trajectòria del Centre Sant Pere Apòstol.
Barcelona.
¾ Actes organitzats
9 7 de març: Cicle «Parlem-ne!»: «La Gramàtica de la llengua
catalana de l’IEC, a debat», amb Neus Nogué, Josep Ruaix i Ernest
Rusinés. Centre Cívic Casa Golferichs. Barcelona.
9 29 de maig: Cicle «Parlem-ne!»: Per a què serveixen els filòlegs?,
amb Montse Ayats, Gemma Pellissa i Mireia Plana. Centre Cívic
Sagrada Família. Barcelona.
9 7 de novembre: Celebració 100 números de Llengua Nacional.
Auditori del Centre Sant Pere Apòstol. Barcelona.
¾ Contactes/col·laboracions amb entitats
9 Acord amb la FOLC (Federació d’Organitzacions per la Llengua
Catalana) de publicar en cada número de la revista un article sobre
les entitats en defensa de la llengua catalana, a càrrec de Rafel
Castellanos.
9 Juliol: Universitat Nova Història. Logo de Llengua Nacional al cartell
de la 4a Universitat Nova Història a Montblanc 2-6 d’agost.
9 Desembre: Ruta Pompeu Fabra. Logo de Llengua Nacional, com a
entitat col·laboradora, al calendari 2018 de l’Any Fabra.
¾ Presència en fires
9 23 d’abril: Sant Jordi. Estand de l’APPEC a la Rbla. de Catalunya.
Barcelona.
¾ Presència als mitjans de comunicació
9 10 de març: «Debat sobre la GIEC: una gramàtica apta per als
clàssics grecollatins i per a Merlí». Lliure i Millor.
9 19 de març: «La gramàtica, a debat». El Punt Avui.
9 22 d’abril: «La renovada Llengua Nacional us explicarà les novetats
a la parada de la rambla de Catalunya». Lliure i Millor.
9 25 d’abril: «El Punt Avui TV, el Col·lectiu blanc-i-blau Roger de
Llúria, Toni Albà, Llengua Nacional, la Coral Pau Casals i Jordi
Carbonell, Premis Nacionals Joan Coromines 2017». Web de la
CAL.
9 29 de juny: «La Nit de les Revistes i la Premsa en Català premia a
tres figures internacionals». Bonart.
9 29 de juny: Vídeo Nit de les Revistes i la Premsa en Català 2017.
APPECTV. https://www.youtube.com/watch?v=TKAdrIcXWA4.
9 29 de juny: «Llengua Nacional». El Periòdic d’Andorra, p. 2.
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9 29 de juny: «Entrevista a Mercè Espuny i Pujol». El Periòdic
d’Andorra, p. 3.
9 30 de novembre: «Llengua Nacional arriba al número 100». El
Periòdic d’Andorra, p. 2.
9 7 de Desembre: «Celebració dels 100 números de Llengua
Nacional». Butlletí de la FOLC núm. 115.
¾ Publicitat (vídeos, anuncis nostres en alguna publicació o web)
9 27 de febrer: Enregistrament del vídeo promocional de l’APPEC
Revista Llengua Nacional. 25 anys de l'Associació Llengua Nacional.
Centre
Sant
Pere
Apòstol.
Barcelona. https://www.youtube.com/watch?v=uL86GInrtYE.
9 16 d’abril: Anunci a El Punt-Avui.
9 23 d’abril: Anunci a El Punt-Avui.
9 17 de setembre: Anunci a El Punt-Avui.
9 15 d’octubre: Anunci a El Punt-Avui.
9 Octubre: Enregistrament del vídeo commemoratiu dels 100
números. Seu de l’APPEC, Parlament de Catalunya i Institut
d’Estudis Catalans. Barcelona. https://youtu.be/bWzSw-n9xuY.
9 7 de novembre: Enregistrament de l’acte de celebració dels 100
números.
Auditori
del
Centre
Sant
Pere
Apòstol.
Barcelona. https://youtu.be/chn-iI1v_2Q.
9 17 de desembre: Anunci a El Punt-Avui.
¾ Edicions
9 Desembre: El cercapous transversal, d’Albert Jané. ISBN: 978-84697-4969-2.
¾ Premis rebuts
9 20 de març: Premi Joan Coromines per la tasca de divulgació i
defensa dels valors de la llengua catalana i l’impuls per al seu bon
ús i coneixement (CAL). XVI Premis Nacionals Joan Coromines
2017. Pallejà (Baix Llobregat).
9 28 de juny: Premi APPEC pels 25 anys de la revista Llengua
Nacional. IV Nit de les Revistes i la Premsa en Català. Espai
Endesa. Barcelona.
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PROJECTE D’ACTIVITATS 2018
A fi d’ampliar l’horitzó de l’Associació, sempre en la línia de divulgació i defensa
de la llengua catalana, per a l’any 2018 hem previst reforçar algunes de les
activitats ja engegades l’any anterior i impulsar-ne de noves, amb l’objectiu de
continuar projectant-nos més enllà de la revista en format paper.
Les detallem tot seguit:
1. Millores en el web
El 2018 continuarem potenciant aquesta eina de relació amb la nostra
comunitat; en concret, volem millorar-ne el cercador de revistes i
incorporar-hi una nova secció sobre transparència.
2. Consolidació de les xarxes socials
Conscients que la presència a les xarxes ens permet d’ampliar el nostre
públic, durant el 2018 volem reforçar l’activitat que duem a terme a
Facebook, Twitter i Instagram amb el #CATenJoc i altres propostes
lúdiques i divulgatives que acabarem de definir properament.
3. Vídeo promocional de l’APPEC
Com hem anat fent en aquests darrers anys, l’APPEC ens gravarà un vídeo
promocional per a difondre les nostres activitats.
4. Cicle «Parlem-ne!»
Continuarem aquest cicle de xerrades-debat, obertes a tothom, entorn de la
llengua. Depenent del tema, hi convidarem un sol ponent, o més d’un amb
punts de vista diferents. La primera, que tindrà lloc durant el primer
trimestre, tractarà sobre el català a l’escola.
5. Acte sobre l’adoctrinament imposat per l’Estat espanyol
Ja fa temps que el Govern espanyol llança acusacions contra el sistema
educatiu català, les més recents i greus, acompanyades del discurs de
l’adoctrinament. Però el cert és que qui ha adoctrinat històricament és
l’Estat. Amb aquest acte, acció final d’una campanya que s’allargarà
diverses setmanes, denunciarem aquest adoctrinament de l’Estat espanyol
i desmuntarem molts dels prejudicis, mites i idees errònies al voltant
d’aquesta qüestió.
6. Parada a l’estand de l’APPEC per Sant Jordi, la Diada i la Fira del
Llibre en Català
Per Sant Jordi muntarem la parada habitual a l’estand de l’APPEC amb
revistes, marxandatge i informació de les nostres activitats. Segons les
circumstàncies i la disponibilitat dels membres de la Junta, estudiarem la
viabilitat de muntar-ne també l’Onze de Setembre i per la Setmana del
Llibre en Català. Si més no, valorarem la possibilitat d’organitzar alguna
activitat en el marc d’aquests esdeveniments.
7. Col·laboració amb altres entitats o associacions
Tenim previst de col·laborar amb altres entitats o associacions afins a la
nostra amb l’objectiu de poder augmentar entre tots la força en la defensa
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de la llengua. Així, de mica en mica, hi anirem establint contactes per tal de
trobar la millor manera de treballar plegats.
8. Pla de gestió de socis i subscriptors
Els socis i subscriptors són la base de la nostra associació. El pla que
volem impulsar pretén, d’una banda, actualitzar-ne les dades d’acord amb
la legislació vigent, i, de l’altra, conèixer millor quins són els seus interessos
i expectatives en relació amb Llengua Nacional, a fi de poder millorar la
nostra gestió i els serveis al soci.
A més de les activitats d’aquesta llista, en tenim altres d’embastades (sopars
temàtics, presentacions públiques dels números temàtics que elaborem de
Llengua Nacional, Premi Llengua Nacional, sortides culturals, etc.). Al llarg de
l’any, mirarem d’iniciar-ne alguna si la disponibilitat de temps ens ho permet.

8

SITUACIÓ ECONÒMICA EL 31/12/2017

INGRESSOS I DESPESES

INGRESSOS

33.747,30 €

Quotes associats i subscriptors
Quotes associats i subscriptors

24.275,00 €
24.275,00 €

Subvencions i assignacions
CEDRO
APPEC
Generalitat de Catalunya
Quotes especials

461,98 €
735,22 €
4.111,30 €
500,00 €

Publicitat
Ordres de publicitat APPEC
Diputació de Barcelona
Barcanova

1.956,32 €
300,00 €
242,00 €

Venda de revistes
iQuiosc
Llibreries i particulars
Venda d'actius
Venda d'ordinador Apple

5.808,50 €

2.498,32 €

197,48 €
80,65 €
116,83 €
968,00 €
968,00 €

DESPESES
Revista
Impressió i distribució
Maquetació
Diversos
Activitats
Cicle «Parlem-ne!»
Acte 100 números
Comunicació
Web
Campanyes xarxes socials
Publicitat en premsa

35.959,65 €
11.754,89 €
9.109,41 €
1.934,50 €
710,98 €
6.979,62 €
834,67 €
6.144,95 €
6.955,48 €
4.274,93 €
1.467,50 €
1.213,05 €
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Gestió i administració
Assessoria fiscal
Assessoria jurídica
Certificat dades registrals
Personal administratiu
Compra de material
Manteniment servidor
Compra de programari
Lloguer Sant Pere Apòstol
Diversos

6.644,70 €
466,40 €
60,00 €
21,85 €
3.167,80 €
1.277,44 €
119,55 €
154,88 €
630,00 €
746,78 €

Quotes a altres entitats
APPEC
FOLC
Institut Ramon Muntaner

381,15 €
60,00 €
25,00 €

Serveis bancaris
Comissions manteniment
Comissió tramesa rebuts
Càrrec rebuts rebutjats

119,00 €
201,85 €
245,00 €

Tributs
Hisenda

466,15 €

565,85 €

2.592,96 €
2.592,96 €

Saldo el 31/12/2016
Total ingressos 2017
Total despeses 2017

20.452,73 €
33.747,30 €
-35.959,65 €

Saldo el 31/12/2017

18.240,38 €
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PRESSUPOST PER AL 2018
Ingressos

33.200,00 €

Quotes associats i subscripcions
Subvencions i assignacions
Publicitat
Venda de revistes

24.500,00 €
5.000,00 €
3.500,00 €
200,00 €

Despeses

33.200,00 €

Revista
Activitats
Comunicació
Gestió i administració
Contractació administratiu
Lloguer
Quotes a altres entitats
Serveis bancaris
Hisenda
Imprevistos

11.500,00 €
2.400,00 €
2.500,00 €
1.110,00 €
12.000,00 €
720,00 €
470,00 €
500,00 €
1.500,00 €
500,00 €

ROMANENT 2017

18.240,38 €
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MOVIMENT D’ASSOCIATS
Tant pel que fa al moviment de subscriptors com al de socis, durant l’any 2017 hi
ha hagut 7 altes i 33 baixes, 2 de les quals han estat per defunció. Això ens deixa
un total de 782 entre socis i subscriptors, un nombre que esperem augmentar
amb el seguit d’activitats i iniciatives que hem anat engegant i que continuarem
promovent durant aquest any.

Barcelona, gener del 2018

ASSOCIACIÓ LLENGUA NACIONAL
C. de Sant Pere més Alt, 25
08003 Barcelona
Tel. 693 721 414
info@llenguanacional.cat
www.llenguanacional.cat
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