
PRESENTACIÓ

La nostra missió:

Garantir la presència de ple dret de la nostra llengua en tots els 
àmbits i a tot el territori de parla catalana.

La nostra estratègia:

Impulsant l’ús social de la llengua catalana, la millora del seu estatus 
legal i contribuint a desvetllar la consciència lingüística de la societat.

Els nostres valors:

El pragmatisme i el rigor

El treball global

La modernitat i la innovació

La inclusió social

El discurs positiu i transformador



COM ENS PRESENTEM

La Plataforma per la Llengua treballa per promoure la 
llengua catalana com a eina de cohesió social. 

Treballem a tot el territori 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

El projecte global de la Plataforma per la Llengua s’estructura 
en els següents àmbits d’actuació:

Sensibilització per l’ús social de la llengua catalana.

Món empresarial: incentivació de l’ús del català.

Acollida lingüística: foment del català com a llengua d’integració i de cohesió
entre els nouvinguts i els catalanoparlants.

Ensenyament i món universitari.

Cultura i món audiovisual.

Toponímia

Reconeixement estatal, europeu i internacional de la llengua.

Suport jurídic a les campanyes i defensa dels drets lingüístics dels consumidors.

Imatge, comunicació i publicacions

Entitat de serveis.



ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Sensibilització per l’ús social de la llengua catalana

Edició i distribució de materials de sensibilització:
Reedició de la guia “Que faig si...?” 3a edició. 114.000 exemplars en total. 
Encartament al Punt i l’AVUI.
Edició de la guia “Que faig si...?” adaptada a la situació legal i social del País   

Valencià. Encartament a El Temps i Saó.
Guia pràctica d’acollida lingüística. 
Altres: tríptics, publicacions adreçades a empreses, consumidors, etc. 

El Catavolta, el joc del català

Xerrades de sensibilització.

Presència al territori
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Maresme
Tarragonès
Empordà
País Valencià

Actuacions per a l’ús social del català diverses.



ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Socio-Econòmic.

Sensibilització dels consumidors per a un consum responsable
Sensibilització i actuació amb les empreses 
Sensibilització administracions públiques. 

Treball en:
Grans superfícies
Begudes i alimentació
Noves tecnologies
Productes farmacèutics
Productes de denominació d’origen.
Propostes legislatives
Bones pràctiques per a empresaris



ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Socio-Econòmic.

Realització d’estudis en 

àmbits com ara:
Etiquetatge 
Publicitat 
Prospectes 
Retolació
Web
Comunicacions 
externes i internes

Realització de l’exposició
“La llengua de l’etiquetatge de les 
grans marques”



ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Socio-Econòmic.

Normalització de la llengua en el sector dels jocs i les joguines. 

Conscienciar les empreses 
Demanar a les administracions una legislació especial 
Sensibilització en la tria de jocs
Promocionar i donar a conèixer l’oferta existent 

Campanya: En català, Jugues?



ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Acollida lingüística

Nova ciutadania.
Dinamització xarxa associativa de la immigració.
Celebració acte “El català llengua comuna” per Sant Jordi
Col·laboració dels mitjans de comunicació de la immigració
Afers religiosos. Treball amb la comunitat islàmica.
Preparació d’una exposició adreçada al col·lectiu llatinoamericà. 

Societat d’acollida.
Difusió d’estats d’opinió.
Incorporació grups nous parlants.
Campanya “Si us plau parla’m en català”.                                                            
Preparació d’una exposició adreçada a catalanoparlants. 

Educació.
Publicació d’articles en mitjans educatius.
Edició i difusió de la  Guia pràctica d’acollida lingüística.

Administració pública.
Aportacions llei d’acollida.
Preparació actuacions ajuntaments.

Àmbit laboral.

Altres.

Foment del català com a llengua d’integració i de cohesió entre els nouvinguts i els 
catalanoparlants.



ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Ensenyament i món universitari.

Foment de l’ús social entre els joves. 

Actuacions i actes en favor de l’escola catalana.

Campanya acollida estudiants dels 
programes d’intercanvi.

Edició i distribució de materials amb les 
universitats
Setmana cultural
Festa means party



ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Cultura i món audiovisual.

Estats d’opinió a favor del cinema en català.
Presentacions de la litografia d’Antoni Tàpies
Conveni Tercera Via

Toponímia.

Avenços en l’ús  de la toponímia 
catalana . 



ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Imatge, comunicació i publicacions.

Mitjans de comunicació Plataforma per la Llengua.
La Corbella (semestral - 8.000 exemplars)
Memòria corporativa

Web:
Actualització: 130 noves notícies al web el 2007. 
Prop de 20.000 visites mensuals de mitjana.

Butlletí electrònic.
Enviament de 14 butlletins electrònics al llarg del 2007.
Més de 6.000 adreces subscrites

Altres:
Celebració d’11 rodes de premsa
Enviament de més de 50 comunicats i notes de premsa



ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Imatge, comunicació i publicacions.

Acords i convenis.

Convenis. Sinèrgies amb empreses i entitats.
Grup Enciclopèdia Catalana
Abacus Cooperativa
Cerveses Moritz
El Punt
Associació Catalana de Municipis i Comarques
Associació Tercera Via
Llibreria ONA
Associació Racó Català
Xarxa d’establiments Via Fora

Acords publicitaris amb mitjans de comunicació.
El Punt
Catalunya Ràdio
TV3
Vilaweb
El Temps
El Triangle
Racó Català
Tribuna Catalana



ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Reconeixement estatal, europeu i internacional de la 
llengua.

Actuacions diverses de sensibilització.

Suport jurídic a les campanyes i defensa dels drets 
lingüístics dels consumidors.

Elaboració de propostes.
Tramitació i seguiment de queixes lingüístiques.

Voluntariat i participació

Pla de voluntariat per a dinamitzar i facilitar la participació en l’organització i 
en les activitats que realitzem.

Entitat de serveis.

Servei d’informació i d’assessorament lingüístic a l’usuari.
Botiga virtual.
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