QUI SOM?

La Plataforma
per la Llengua és
l’ONG del català
Treballem per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Treballem
als diferents territoris 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.
Els èxits aconseguits ens han portat nombrosos reconeixements com el Premi Nacional
de Cultura 2008 a la Projecció Social de la Llengua Catalana, atorgat per la Generalitat de
Catalunya, el Premi Abacus 2010, el Premi de Voluntariat en diferents categories el 2008,
el 2010 i el 2012 i el Premi al millor projecte associatiu del CNJC, entre d’altres.
Ens repartim per tot el territori. Tenim delegacions al País Valencià, el Barcelonès,
el Maresme, el Tarragonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i l’Alguer.

ÀMBITS DE TREBALL

Acollida lingüística. Foment del català com a llengua comuna i eina de cohesió social
Administracions públiques. Treball pel reconeixement estatal, europeu
i internacional del català.
Conscienciació lingüística. Sensibilització a la ciutadania i promoció de l’ús social
mitjançant l’edició de materials i la realització de campanyes.
Cultura i audiovisual. Creació d’estats d’opinió favorables al cinema en català
i promoció de la cultura en llengua catalana.
Educació i universitats. Realització d’accions per preservar el programa d’immersió
lingüística a l’escola i foment de l’ús de la llengua a les universitats.
Empresa i consum. Sensibilització als consumidors sobre un consum responsable i a
les empreses sobre la utilització del català com a eina de responsabilitat social corporativa.
Jocs i lleure. Conscienciació a l’empresari sobre la importància d’utilitzar la llengua
en els seus productes i difusió de l’oferta de jocs i joguines en català.
Serveis. La Plataforma per la Llengua compta amb un ampli catàleg de serveis,
per tal de generar recursos propis. Aquests serveis són:
• Correccions i traduccions
• Estudis per encàrrec
• Elaboració d’eines i materials de sensibilització a mida
• Formacions en temes d’actituds lingüístiques, usos i sobre el marc legal

QUÈ FEM?

Acollida lingüística
•
•
•
•

Dinamitzem una xarxa de 24 entitats de nouvinguts per promoure diversos
projectes.
Promovem la campanya anual “El català, llengua comuna” per Sant Jordi.
Creem eines de sensibilització per a la societat d’acollida i per als nouvinguts,
com les exposicions “Obre’t en català!” i “El català? És chévere!”.
Editem publicacions de difusió massiva, com el receptari El català als fogons,
amb pròleg de la xef Carme Ruscalleda i que pretén promoure la cohesió
social a través de la cuina, la guia Salam al català, per apropar el català a les
comunitats àraboparlants, o la guia d’acollida en el món de l’esport Amb el català,
xuta i gooool!, elaborada conjuntament amb la Fundació FC Barcelona.

Administracions públiques
•
•

Fem propostes per modificar la legislació i equiparar legalment el català
amb el castellà.
Denunciem públicament amb documents i campanyes que el català és, dins
l’Estat espanyol, un cas únic a Europa: cap altra llengua tant parlada és tant
discriminada i tant poc reconeguda oficialment.

QUÈ FEM?

Conscienciació lingüística
•

•

Hem editat materials massius de sensibilització per a les xarxes socials,
com el Lip dub per la llengua (més de 230.000 visites a Youtube) o el vídeo
#RaonspelCatalà (més de 85.000 visualitzacions).
Elaborem recursos pràctics i útils de conscienciació, com el joc virtual
“Catavolta 2.0” i la guia “Què faig si...?”.

Cultura i audiovisual
•
•

Hem contribuït a que grans distribuïdores cinematogràfiques com Disney
i Warner accedeixin a doblar les grans estrenes al català.
Fem pressió i promovem accions per tal que s’acabi la discriminació del català
al cinema i es garanteixi la plena igualtat entre català i castellà a les nostres
cartelleres, com la campanya Volemcrispetes.cat.

Educació i universitats
•

•

Som organització promotora de la coordinadora d’entitats Somescola.cat,
en suport del model d’immersió lingüística, i que ha mobilitzat milers
de persones i entitats.
Treballem perquè el català sigui l’eix central i la llengua vehicular
de l’ensenyament en tot el sistema educatiu català.

QUÈ FEM?

Empresa i consum
•
•
•

Elaborem estudis sobre l’ús del català en sectors diversos, com els productes
de marca blanca o les companyies aèries.
Hem creat un Manual de bones pràctiques i una web, empresaencatala.cat,
per ajudar a l’empresari a introduir el català en l’empresa.
Amb aquestes i altres accions hem aconseguit que grans empreses i entitats
de sectors molt diferents, com Ikea, Apple, Telefónica, Nokia, Twitter, Nestlé,
Damm, Frigo, Vichy Catalan, Cacaolat, El Corte Inglés, Decathlon, IntermónOxfam, Aena, Adobe o la pràctica totalitat de les marques de vins i caves
incorporin el català en els seus productes, catàlegs o canals de comunicació.

Jocs i lleure
•
•

Organitzem anualment la Festa per al joc i la joguina en català amb una massiva
assistència de públic: més de 7.000 persones a l’última edició.
Hem creat jocsijoguines.cat, la primera web que aplega tots els jocs i joguines
que hi ha al mercat que incorporen la llengua catalana.

Això és només un resum del que fem.
Trobareu més informació a www.plataforma-llengua.cat
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CATALÀ
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