
L’originalitat de la proposta lingüística.
La contribució al foment de l’ús del català.
La possibilitat de servir de model per a altres iniciatives.
La política comunicativa de l’empresa, tant pel que fa a la
comunicació interna com externa.
L’ús i promoció de les noves tecnologies en català.
La qualitat lingüística de la pàgina web, les xarxes socials i
els materials publicitaris. Aquest és un aspecte que
considerem especialment rellevant, ja que Llengua
Nacional és una associació que vetlla pel bon ús del
català.
La dificultat del projecte per a desenvolupar-se en català
tant per l’àmbit sectorial en què es duu a terme com per
l’àmbit geogràfic on té lloc.

Poden presentar-se al Premi Llengua Nacional petites
empreses i cooperatives (comerços, mitjans de comunicació
locals, editorials, cooperatives de consum, etc.) de no més de
deu treballadors. Les candidatures per a l'edició del 2021 s’han
d'enviar del 20 de setembre al 31 d’octubre mitjançant el
formulari electrònic que trobareu a la pàgina
https://llenguanacional.cat/premi.  

Es valoren diversos aspectes de les candidatures:

El jurat està format per Bernat Joan, escriptor i sociolingüista;
Gemma Pasqual, vicepresidenta de l’AELC al País Valencià; els
membres de la Junta de l’Associació Llengua Nacional Maria
Rosa Bayà, Albert Jané i Abel Carretero (aquest darrer amb
veu però sense vot), i fins a la darrera edició també hi
participava Ester Franquesa, ex-directora general de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 

El premi al projecte guanyador té una dotació econòmica de
2.000 euros. El jurat pot decidir atorgar una menció especial si
creu que algun altre projecte ho mereix. En cas que s’atorgui,
la menció està dotada amb 500 euros.

L’objectiu d’aquest guardó no és només donar un modest
suport econòmic al guanyador, sinó també ajudar a difondre
aquestes iniciatives de negoci perquè puguin servir d’inspiració
i model per a nous projectes.

El IV Premi Llengua Nacional es lliurarà en el marc d’un acte
que se celebrarà al Centre Sant Pere (Barcelona), seu de la
nostra entitat, si la situació sanitària ho permet.

Des dels inicis, el Premi Llengua Nacional ha rebut el suport de
la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya.

El Premi Llengua
Nacional arriba a la

quarta edició. Amb

aquests guardons, la

nostra entitat vol

reconèixer projectes

empresarials d’arreu

dels Països Catalans

que mostrin un

compromís ferm amb

el català i que

contribueixin a

l’extensió de l’ús —i

del bon ús— de la

llengua.
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L’any 2019, el Premi Llengua Nacional es va celebrar a l’Ateneu Barcelonès el 14 de novembre,

presentat i amenitzat per Gerard Sesé. Va comptar amb la participació de Mònica Roca, presidenta

de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb qui es conversà sobre la situació de la llengua en l’àmbit

empresarial. S'hi van presentar 19 candidatures i el guanyador d’aquesta edició va ser el Celler Rendé

Masdéu, de l’Espluga de Francolí. El finalista fou Fent País, una cooperativa dedicada al turisme dins

l’espai lingüístic català i en català. El públic va omplir a vessar la sala Jacint Verdaguer de l’Ateneu

Barcelonès. 

La tercera edició, corresponent a l’any 2020, va estar marcada per la pandèmia, per la qual cosa es

va emetre en línia el dia 18 de novembre. Malgrat aquest fet i els escassos recursos de l’entitat, en va

resultar un acte de prestigi en el qual el premiat va ser el diari digital Via Empresa i el finalista la

llibreria Quart Creixent, de Palma. L'acte va quedar enregistrat al canal YouTube, la qual cosa ha

permès fer-lo accessible a un públic molt més ampli, al voltant de les 300 visualitzacions. 

RECULL DE PREMSA

«Zombi Paella: el I Premi Llengua Nacional, per a una editorial de jocs valenciana». El Nacional,

21/11/2018.

«El Celler Masdéu de l’Espluga de Francolí guanya el II Premi Llengua Nacional». Nació Digital,

15/11/2019.

«El diari econòmic digital VIA Empresa obté el III Premi Llengua Nacional». Direcció General de

Política Lingüística. Generalitat de Catalunya.

HISTÒRIC DEL PREMI LLENGUA NACIONAL

Les tres primeres edicions d’aquest guardó han estat

prou reeixides. Cadascuna ha destacat per un

entorn i format característics. 

L’any 2018, el premi es va lliurar a la Sala Auditori

del Born Centre de Cultura i Memòria el dia 17

d’octubre. L'acte, presentat per Txe Arana, va

comptar amb la participació de l’empresari Ernest

Pérez-Mas, fundador i director de Parlem Telecom, i

d’Ester Franquesa, directora general de Política

Lingüística. El cantautor Jordi Montañez va tancar la

sessió interpretant un parell de cançons. S'hi van

presentar vint candidatures, tot un èxit tenint en

compte que era la primera edició. El guanyador va

ser Zombi Paella, un segell editorial d’Alacant

creador de jocs en català; el finalista fou la Fundació

Didàctica Catalunya, empresa de Mataró que

proporciona suport en català a joves i infants

nouvinguts.  

https://rendemasdeu.cat/
https://www.fentpais.cat/
https://www.viaempresa.cat/
https://www.quartcreixent.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=C9RwDgY7nfQ
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/jocs/zombi-paella-premi-llengua-nacional-fallera-calavera_327051_102.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/191120/celler/rende/masdeu/espluga/francoli/guanya/ii/premi/llengua/nacional
https://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/VIA-Empresa-obte-el-III-Premi-Llengua-Nacional
https://zombipaella.com/
http://www.fundaciodidacticacatalunya.org/

