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En els darrers anys la societat catalana ha experimentat unes transformacions de gran 
transcendència social. La gestió de la diversitat i la integració de totes les persones 
nouvingudes ha esdevingut un repte i una tasca de gran rellevància per a totes les 
administracions i institucions del país. El treball per a la cohesió social dels nostres pobles 
i ciutats ha de basar-se en el respecte cap a les diferències, però alhora en el marc d’un 
projecte comú per poder ser membres de la societat en igualtat d’oportunitats i llibertats. 
Aquestes oportunitats difícilment es podran assolir si no hi ha una integració lingüística.

La Fundació Vincle, impulsada i creada per la Plataforma per la Llengua, neix amb la voluntat 
de treballar per tal que la nostra societat estigui cohesionada i sigui inclusiva en tots els 
àmbits, inclosa la llengua.

Treballem a tot el territori de parla catalana i, des d’una perspectiva transversal, 
desenvolupem actuacions en pro de la llengua catalana en l’àmbit socioeconòmic i 
audiovisual, en l’acollida lingüística a les persones nouvingudes, en les universitats i en 
l’educació i a les administracions, entre d’altres.
 
L’experiència de feina ben feta desenvolupada des de la Platafroma per la Llengua i els èxits 
aconseguits ens han aportat reconeixements com el Premi Nacional de Cultura 2008 a la 
Projecció Social de la Llengua Catalana, atorgat per la Generalitat de Catalunya. 

Basant-nos amb una sòlida experiència hem desenvolupat una sèrie de serveis que tenen per 
objectiu ajudar i assessorar totes aquelles organitzacions (públiques i privades) implicades 
en el procés d’acollida. Els nostres objectius són: 

Facilitar el procés d’inclusió de les persones immigrades a la societat catalana, 
mitjançant l’adopció del català.

Fer del català la llengua comuna de la vida pública, en el context d’una societat 
multilingüe que percebi la diversitat com un factor d’enriquiment.

Promoure l’intercanvi intercultural i fomentar la participació social de les persones 
nouvingudes a través de l’adopció de la llengua catalana.

Responsabilitzar la societat d’acollida en les tasques d’acolliment lingüístic fomentant 
l’ús del català en la relació amb les persones nouvingudes.

Impulsar l’acolliment lingüístic en els àmbits de l’educació i del treball, i promoure 
la inclusió de l’acolliment lingüístic en els programes i polítiques de l’Administració 
pública.
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Programes adreçats al
personal administratiu i als 

agents d’acollida

Formació lingüística per al personal del servei d’acollida

Aquesta formació té com a objectiu reflexionar sobre els hàbits lingüístics 
dels agents d’acollida i facilitar arguments, eines i instruments per tal de 
generar actituds favorables a l’ús del català, permetent, així, millorar l’atenció 
a les persones nouvingudes. El català com a eina útil per a les persones 
immigrades i com a instrument perquè se sentin de ple partícips de la nostra 
societat. Es facilitaran materials didàctics i de sensibilització, propostes 
d’activitats, cursos, campanyes sobre llengua i immigració i pràctiques dutes 
a terme per altres administracions públiques del país. 

Assessorament en el disseny i implementació dels processos 
d’acollida de les administracions

La Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle, gràcies a l’experiència 
adquirida, ofereixen un servei d’assessorament per tal que les administracions 
puguin desenvolupar i implementar els programes d’acollida.

Elaboració d’una guia específica per a l’administració i les entitats 
prestadores de serveis públics sobre l’acollida lingüística al municipi

Aquesta guia pretén ser una eina útil tant per al personal de l’administració 
com per a la persona usuària del servei d’acollida, i recull els aspectes 
bàsics de la llengua catalana, els aspectes legals en relació amb la llengua a 
Catalunya, algunes pautes i estratègies per al seu ús, els avantatges d’adoptar 
la llengua catalana, i una sèrie de recursos lingüístics disponibles.

Guia pràctica d’acollida lingüística

Amb recursos per a l’acollida en llengua catalana i destinada 
als agents educatius i socials.
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Programes adreçats a la

població nouvinguda

Aquestes actuacions tenen com a objectiu facilitar la inclusió social dels nous 
catalans, mitjançant l’adopció de la llengua catalana.

Exposició itinerant “El català? És chévere!”

Pensada per a la població catalana d’origen 
llatinoamericà, que presenta arguments per a adoptar 
la llengua catalana.
Escrita en català, castellà, quítxua, aimara i guaraní.

Guia Salam al català

Un llibret que vol presentar la llengua catalana a la comunitat 
islàmica i araboparlant de Catalunya.
Editat en versió bilingüe català i àrab.

Formació específica

Adreçada als usuaris dels serveis d’acollida quant a usos i hàbits lingüístics: 
formació que pretén donar eines a les persones immigrades per tal que 
puguin sentir-se partícips de la nostra societat, fent èmfasi en els valors 
associats a la llengua catalana. Es donarà formació sobre la llengua catalana, 
el seu abast, la normativa existent que els pugui ser útil i els avantatges 
d’aprendre el català.



Aquestes actuacions pretenen fer reflexionar sobre les responsabilitats lingüístiques 
de la societat d’acollida en les tasques d’acolliment que aquesta desenvolupa.

Exposició “Obre’t en català!”

Dirigida al públic catalanoparlant sobre la necessitat 
de parlar en català amb les persones nouvingudes 
que no coneixen la nostra llengua. 

Guia pràctica Què faig si...?

Amb suggeriments útils per afrontar situacions quotidianes 
pel que fa a l’ús del català.

Realització de materials específics

Guies, exposicions i d’altres iniciatives adaptades i adequades a les necessitats 
de cada ciutat, poble, municipi...
	 •	Guies
	 •	Tríptics
	 •	Exposicions
	 •	Xerrades
	 •	Continguts	

Programes adreçats a la

societat d’acollida



www.fundaciovincle.cat 
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