
     MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 

Associació Llengua Nacional 
 

 

PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT 

Un any més, ens tornem a trobar per passar revista de tot el que ha donat de si el 
2019 i encarrilar el 2020 tot fixant les prioritats i les accions que volem dur a terme 
a l’entitat. 

En línies generals, hem pogut complir les tasques que teníem previstes i a les 
quals ens havíem compromès en l’anterior assemblea general. Hem respectat al 
màxim el compromís adquirit ara fa un any, i després ho anirem detallant. 

Hi ha dues grans línies d’activitats que s’han consolidat i que representen la 
nostra aposta de cara a l’any que acabem d’engegar. D’una banda, el cicle de 
xerrades «Parlem-ne!», que s’ha consolidat com una activitat ben valorada i amb 
molt bona crítica entre els assistents i els nostres socis.  

De l’altra, el Premi Llengua Nacional, que en la segona edició, l’acte de la qual 
vam celebrar el passat mes de novembre a l’Ateneu Barcelonès, ha estat un èxit. 
Per tant, considerant que ja forma part de Llengua Nacional com una activitat 
arrelada, el nostre compromís és fer-lo créixer i poder ajudar tots els qui fan 
esforços per aconseguir la plena normalització del català en tots els àmbits. 

Pel que fa a l’expansió arreu dels Països Catalans, hem ampliat la nostra 
presència al País Valencià i a la Catalunya del Nord. Arran de dues activitats de 
difusió a València i a Perpinyà, s’han fixat nous punts de venda de la revista 
Llengua Nacional, alhora que s’ha continuat promovent la nostra activitat fora de 
les fronteres de Catalunya. 

I tot això ho fem sense deixar de banda 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. 

La feina d’edició de la revista continua a càrrec de Joan Pau Batlle, de qui estem 
molt contents i a qui agraïm la seva professionalitat i la seva implicació. 

Això mateix hem de dir sobre la secretaria tècnica i l’administració, on Núria 
Ontiveros continua al capdavant, i també volem mostrar-li el nostre agraïment per 
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la feina que dia a dia duu a terme, sempre d’una manera professional i 
responsable. 

Un cop més, deixeu-nos que fem extensiva la invitació a tots els socis que vulguin 
col·laborar en la revista, ja sigui enviant articles, proposant col·laboracions o 
entrevistes, fent ressenyes o donant a conèixer la publicació en altres cercles 
culturals on potser no és tan coneguda. 

Relacionat amb l’edició, i paral·lelament, hem publicat amb el segell de Llengua 
Nacional un altre llibre d’Albert Jané, titulat L’Apocrifalipsi. 

També voldria destacar que proposem tres noves incorporacions per a la Junta de 
Govern de l’Associació. En el punt corresponent de l’ordre del dia us ho 
exposarem i, si ho creieu oportú i hi esteu d’acord, farem efectiva la seva 
incorporació. Esperem que, ampliant l’equip de govern de l’Associació, puguem 
continuar desplegant el ventall d’activitats de Llengua Nacional alhora que 
puguem créixer encara més.  

Tot i així, convé no oblidar que les limitacions personals de cadascú fan que no 
sigui fàcil dur a terme totes les activitats que ens agradaria de fer, i és per aquest 
motiu que sempre demanem col·laboració. Entre tots serà més fàcil vetllar per la 
llengua i pel país. 

Finalment, pel que fa al moviment de socis i subscriptors, durant l’any 2019 hi ha 
hagut un total de 23 baixes, mentre que el nombre d’altes ha estat de 15. 

I no voldria acabar sense mostrar-vos, en nom de tota la Junta, el nostre 
agraïment per la confiança que ens feu, i alhora comunicar-vos la intenció 
d’aquest equip de continuar treballant i de fer créixer l’Associació. 

 

Abel Carretero Ernesto 
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INFORME D’ACTIVITATS 2019 

Durant l’any 2019, hem procurat dur a terme les activitats programades en la 
darrera assemblea i n’hem fet alguna més que s’ha presentat. 

Les detallem a continuació: 

1. Millores en el web 
 Tal com ens vam proposar, hem completat el procés de digitalització de les 

revistes, que ja es poden consultar al nou repositori. En clicar en 
cadascuna de les portades, s’obre una pàgina amb l’índex d’articles de la 
revista seleccionada. Les revistes es poden descarregar senceres o per 
parts, clicant en cadascun dels articles. També hem incorporat un cercador, 
que permet de buscar fàcilment treballs específics sobre un tema o els 
articles d’algun col·laborador en particular. 

2. Consolidació de les xarxes socials 
 El 2019 hem tingut un increment important de seguiment a les xarxes 

motivat per les diverses campanyes que hem impulsat. A començaments 
d’any vam iniciar una campanya de divulgació d’articles d’Albert Jané: amb 
l’etiqueta #PíndolesJané, vam difondre breus explicacions sobre aspectes 
controvertits de lèxic o de gramàtica. Durant el segon semestre, vam donar 
a conèixer el projecte de digitalització d’articles i vam començar la 
divulgació de treballs publicats al llarg dels anys, tots ells plenament 
vigents avui dia, amb l’objectiu de fer-los arribar a nous públics. 

3. Butlletí electrònic de Llengua Nacional 
 Durant el 2019 no s’ha enviat el butlletí electrònic trimestral de novetats 

que havíem enviat en els anys anteriors. 

4. Vídeo promocional de l’APPEC 
 Novament hem estat seleccionats per al vídeo que l’APPEC enregistra per 

promocionar les publicacions de les entitats que en som sòcies. Aquesta 
vegada hem cregut convenient de mostrar-hi la tasca de l’equip d’edició i 
dels membres del Consell Assessor que fa possible que cada trimestre 
rebem la revista Llengua Nacional. Hi han participat com a representants 
Joan Pau Batlle, l’editor, Albert Jané i Carles Riera. 

5. Cicle «Parlem-ne!» 
 Com vam acordar en l’assemblea de l’any passat, hem fet dues taules 

rodones del cicle «Parlem-ne!» amb temes candents, com la posició dels 
tres partits polítics favorables a la República Catalana respecte a la llengua 
i l’ús del català en l’àmbit jurídic.  

6. Parada a l’estand de l’APPEC per Sant Jordi 
 Per Sant Jordi vam muntar la parada habitual a l’estand de l’APPEC amb 

revistes, marxandatge i informació de les nostres activitats. Gràcies a 
l’APPEC, també s’ha exposat la nostra revista, sense ser-hi presents, a la 
Setmana del Llibre en Català de Barcelona, a la Fira del Llibre de Cervera i 
a Sant Jordi de Nadal, a Barcelona, on hem aconseguit alguna subscripció. 
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7. Col·laboració amb altres entitats o associacions 
 El mes d’octubre ens vam adherir al manifest «Per la reciprocitat plena i 

l’espai de comunicació en català» de la Federació d’Organitzacions per la 
Llengua Catalana (FOLC). 

8. Pla de gestió de socis i subscriptors 
 Al mes de març vam traslladar la base de dades de socis a un nou sistema 

de gestió, anomenat Playoff, que ens permet de generar fàcilment els 
rebuts de pagament de quotes. Amb tot, el nou sistema és car i no n’hem 
pogut treure prou rendiment; per tant, amb vista al 2020, tornarem al 
sistema de gestió anterior. Com en altres anys, durant el primer trimestre 
vam fer els tràmits necessaris perquè els nostres associats poguessin 
desgravar-se la quota de la declaració de la renda.  

9. Premi Llengua Nacional 
El dijous 14 de novembre, a l’Ateneu Barcelonès, es va dur a terme l’acte 
de lliurament del II Premi Llengua Nacional. Amb quasi una vintena de 
candidatures, el guardó s’ha consolidat en el seu segon any d’existència. El 
Celler Rendé Masdéu, de l’Espluga de Francolí, es va endur el premi, 
mentre que la cooperativa bagenca Fent País va rebre la menció especial. 

10. Expansió territorial 
 Si en el 2018 vam presentar l’entitat i la revista a Palma de Mallorca, 

enguany l’expansió territorial que ens havíem proposat s’ha fet efectiva a 
l’edifici Octubre Centre de Cultura Contemporània de la ciutat de València 
el 17 de gener i a la Casa de la Generalitat a Perpinyà el 19 de setembre, 
amb els corresponents acords de distribució de revistes amb la Llibreria 
Fan Set de València i la Llibreria Catalana de Perpinyà. Les gestions fetes 
per a presentar-nos a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, 
no han fructificat. 

11. Revista 
 Paral·lelament a la digitalització de totes les revistes, hem continuat la 

indexació per autors, en paper, interrompuda l’any 2006. L’índex, del 
número 58 al 100, s’ha adjuntat al número 109, corresponent al 4t trimestre 
del 2019. 

12. Edicions 
A més de les quatre revistes habituals, enguany hem editat també el llibre 
L’Apocrifalipsi, d’Albert Jané. 

  
Tot seguit detallem l’activitat de l’Associació: 

 Assistència a actes 
✔ 4 de febrer: VI Premis Martí Gasull i Roig. Teatre Poliorama. 

Barcelona. 
✔ 27 de juny: XIX Nit de les Revistes i la Premsa en Català (APPEC). 

Espai Endesa. Barcelona. 
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✔ 30 d’octubre: Homenatge de la Direcció General de Política Lingüística 
a Aina Moll. Palau de la Generalitat (Saló de Sant Jordi). Barcelona. 

✔ 13 de novembre: Commemoració dels 30 anys del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. Teatre Nacional de Catalunya (Sala Tallers). 
Barcelona. 

✔ 27 de novembre: IV Trobada d’Entitats de Foment de la Llengua 
Catalana. Ateneu Barcelonès (Sala Oriol Bohigas). Barcelona. 

✔ 3 de desembre: Lliurament de la Medalla d’Or de la Ciutat a Pompeu 
Fabra. Ajuntament de Barcelona (Saló de Cent). Barcelona. 

 
 Actes organitzats 
✔  9 de maig: Cicle «Parlem-ne!»: «Partits polítics i polítiques 

lingüístiques». Gorka Knörr (JxCAT), Laura Domingo (ERC) i Blanca 
Serra (CUP). Centre Sant Pere Apòstol (Auditori). Barcelona. 

✔ 17 d’octubre: Cicle «Parlem-ne!»: «El català a la justícia: justícia al 
català?». Eladi Crehuet (notari), Magda Oranich (advocada) i Santi Vidal 
(jutge). Centre Sant Pere Apòstol (Auditori). Barcelona. 

✔ 14 de novembre: Lliurament del II Premi Llengua Nacional. Ateneu 
Barcelonès (Sala Verdaguer). Barcelona. 

   
 Expansió territorial 
✔ 17 de gener: Presentacions dels números 102 i 104 de Llengua 

Nacional: Especial Manuel de Pedrolo i Especial Pompeu Fabra. 
Octubre Centre de Cultura Contemporània, convidats per Acció Cultural 
del País Valencià. Acord de distribució de la revista amb la Llibreria Fan 
Set. València. 

✔ 19 de setembre: Presentació de l’Associació i la revista a la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà. Acord de distribució amb la Llibreria Catalana. 
Perpinyà. 

 
   Contactes/col·laboracions amb entitats 
✔ Octubre: Adhesió al manifest «Per la reciprocitat plena i l’espai de 

comunicació en català» de la Federació d’Organitzacions per la Llengua 
Catalana (FOLC). 

  
 Presència en fires 
✔ 23 d’abril: Sant Jordi. Parada pròpia a l’estand de l’APPEC. Rbla. de 

Catalunya. Barcelona. 
✔ 6-15 de setembre: Setmana del Llibre en Català, mitjançant l’estand de 

l’APPEC. Av. de la Catedral. Barcelona. 
✔ 18-20 d’octubre: Cervera, Vila del Llibre, mitjançant l’estand de 

l’APPEC. C. Major. Cervera. 
✔ 30 de novembre - 1 de desembre: Sant Jordi de Nadal, mitjançant 

l’estand de l’APPEC. Antiga Fàbrica Damm. Barcelona. 
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 Presència als mitjans de comunicació 
✔ 26 d’abril: «Entrevista a Abel Carretero, director de la revista Llengua 

Nacional». Blog del Grup de Treball de Publicacions en Sèrie. Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Barcelona. 
https://www.cobdc.net/publicacionserie/?p=2788 

✔ 19 de juny: «Entrevista a Ramon Sangles: La llengua normal del carrer 
ha de ser el català». Programa No callis res. República TV. Barcelona. 

✔ 19 de setembre: «Presentació de “Llengua Nacional” a la Casa de la 
Generalitat a Perpinyà». Vilaweb Catalunya Nord. 
https://catalunyanord.vilaweb.cat/noticies/presentacio-de-llengua-
nacional-a-la-casa-de-la-generalitat-a-perpinya/ 
Casa de la Generalitat de Perpinyà a Catalunya. 
https://www.facebook.com/pg/casagovperpinya/posts/ 

✔ 9 de novembre: «Acte de lliurament del II Premi Llengua Nacional». 
Llibertat.cat. 
https://www.llibertat.cat/2019/11/acte-de-lliurament-del-ii-premi-llengua-
nacional-46460 

✔ 13 de novembre: «Una vintena de candidatures opten enguany al 
Premi Llengua Nacional». Nació Digital. 
https://www.naciodigital.cat/noticia/190989/vintena/candidatures/opten/e
nguany/al/premi/llengua/nacional 

✔ 15 de novembre: «El Celler Masdéu de l’Espluga de Francolí guanya el 
II Premi Llengua Nacional». Nació Digital. 
https://www.naciodigital.cat/noticia/191120/celler/rende/masdeu/espluga
/francoli/guanya/ii/premi/llengua/nacional 
«El celler Rendé Masdéu rep el II Premi Llengua Nacional». Llengua 
Catalana. Direcció General de Política Lingüística. Generalitat de 
Catalunya. 
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Rende-Masdeu-II-Premi-
Llengua-Nacional 

✔ 16 de novembre: «Fent País rep una menció especial als II Premis 
Llengua Nacional». Regió 7, notícies de Manresa. 
https://www.regio7.cat/manresa/2019/11/17/fent-pais-rep-mencio-
especial/580315.html 

✔ Desembre: «Les taules rodones de Llengua Nacional». El Centre. 
Butlletí informatiu del Centre Sant Pere Apòstol, núm. 72, p. 12. 

 
 Publicitat (vídeos, anuncis nostres en alguna publicació o web) 
✔ 12 de març: Rodatge de l’espot publicitari «Sigues lliure, llegeix» amb 

la participació d’Albert Jané (minut 4:49), a la seu de l’APPEC. 
Barcelona. 
https://youtu.be/OyGGJ3Bp3NY 

✔ 18 de desembre: Enregistrament del vídeo promocional de l’APPEC. 
Centre Sant Pere Apòstol. Barcelona. 
     

  

6 
 

https://www.cobdc.net/publicacionserie/?p=2788
https://catalunyanord.vilaweb.cat/noticies/presentacio-de-llengua-nacional-a-la-casa-de-la-generalitat-a-perpinya/
https://catalunyanord.vilaweb.cat/noticies/presentacio-de-llengua-nacional-a-la-casa-de-la-generalitat-a-perpinya/
https://www.facebook.com/pg/casagovperpinya/posts/
https://www.llibertat.cat/2019/11/acte-de-lliurament-del-ii-premi-llengua-nacional-46460
https://www.llibertat.cat/2019/11/acte-de-lliurament-del-ii-premi-llengua-nacional-46460
https://www.naciodigital.cat/noticia/190989/vintena/candidatures/opten/enguany/al/premi/llengua/nacional
https://www.naciodigital.cat/noticia/190989/vintena/candidatures/opten/enguany/al/premi/llengua/nacional
https://www.naciodigital.cat/noticia/190989/vintena/candidatures/opten/enguany/al/premi/llengua/nacional
https://www.naciodigital.cat/noticia/191120/celler/rende/masdeu/espluga/francoli/guanya/ii/premi/llengua/nacional
https://www.naciodigital.cat/noticia/191120/celler/rende/masdeu/espluga/francoli/guanya/ii/premi/llengua/nacional
https://www.naciodigital.cat/noticia/191120/celler/rende/masdeu/espluga/francoli/guanya/ii/premi/llengua/nacional
https://www.regio7.cat/manresa/2019/11/17/fent-pais-rep-mencio-especial/580315.html
https://www.regio7.cat/manresa/2019/11/17/fent-pais-rep-mencio-especial/580315.html
https://youtu.be/OyGGJ3Bp3NY


 Assistència a reunions d’entitats 
✔ 22 de març: Assemblea general de socis del Centre Sant Pere Apòstol. 

Centre Sant Pere Apòstol (Auditori Cullell i Fabra). Barcelona. 
✔ 5 de juny: Assemblea general ordinària de l’APPEC. Centre 

Excursionista de Catalunya (Sala d’Actes). Barcelona. 
✔ 26 de setembre: Presentació de la campanya i el manifest «Per la 

reciprocitat plena i l’espai de comunicació en català» de la Federació 
d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC). Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. Barcelona. 
 

 Edicions 
✔ L’Apocrifalipsi. Albert Jané. Llengua Nacional, Barcelona 2019. ISBN 

978-84-09-16406-6.  
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PROJECTE D’ACTIVITATS 2020 

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 2020 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. Vídeo promocional de l’APPEC 
Com en els darrers anys, la previsió és que l’APPEC ens gravi un vídeo 
promocional per a difondre les nostres activitats. 

2. Cicle «Parlem-ne!» 
 Com hem fet en l’exercici 2019, continuarem organitzant debats lingüístics 

semestralment. 

3. Parada a l’estand de l’APPEC per Sant Jordi 
 Per Sant Jordi muntarem la parada habitual a l’estand de l’APPEC de 

Barcelona amb revistes, marxandatge i informació de les nostres activitats. 
En la resta de fires, l’APPEC ja exhibeix la nostra publicació i, si no ens 
demanen expressament de participar en algun acte concret, ens limitarem 
a visitar l’estand, com hem fet enguany, sempre que ens sigui possible.  

4. Pla de gestió de socis i subscriptors 
Com en altres anys, presentarem la documentació necessària perquè els 
nostres associats puguin desgravar-se la quota de la declaració de la 
renda. 

5. Premi Llengua Nacional 
Per la importància que creiem que té per a la plena normalització del 
català, així com per a la visibilitat de la llengua en l’àmbit empresarial, 
tenim la intenció de donar continuïtat a aquest premi i seguir amb la tasca 
de consolidar-lo en el panorama cultural català. 

 
Sempre dins les nostres possibilitats, i tenint en compte les limitacions de temps 
dels qui formem la Junta de Govern, restem oberts a noves activitats que vagin 
sorgint per tal de dinamitzar la nostra associació. 
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