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La Plataforma per la Llengua és una 
organització no governamental que 
treballa 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.

Des de l’any 2005, l’entitat treballa de 
manera específica l’acollida lingüística 
per aconseguir l’apropament del 
català als nouvinguts. A dia d’avui, 
els plantejaments que ens hi van dur 
segueixen vigents: cal fer del català la 
llengua d’acollida per no discriminar 
d’entrada els nouvinguts i per poder 
garantir la igualtat d’oportunitats, la 
cohesió i la promoció i participació 
socials.

Els èxits aconseguits des del 1993 ens 
han portat reconeixements com el 
Premi Nacional de Cultura 2008 a la 
Projecció Social de la Llengua Catalana, 
atorgat per la Generalitat de Catalunya.

La Plataforma
per la Llengua
i l’acollida
lingüística



Descripció del projecte
“El català? És chévere!” és una exposició itinerant 
que organitza la Plataforma per la Llengua i 
que s’adreça a la població catalana d’origen 
llatinoamericà.

La paraula chévere prové del calabar —llengua 
africana parlada a Nigèria i al Camerun— sébede, 
que significa engalonar-se profusament, vestir-se 
amb elegància. Amb el pas dels anys la paraula 
s’anà associant al significat de bo, agradable, 
excel·lent, meravellós, etc.

L’exposició té com a objectiu general apropar el 
català a les persones que, procedents dels diferents 
països d’Amèrica Llatina, s’han establert, durant 
els darrers anys, en algun dels territoris de parla 
catalana. 

Es tracta d’una exposició el contingut de la qual és 
consultable en 5 idiomes. A més del català, hi ha la 
presència de les principals llengües de les persones 
d’origen llatinoamericà: el castellà, el quítxua, 
l’aimara i el guaraní.

L’exposició explica, de manera gràfica i entenedora, 
alguns aspectes de la llengua catalana, inclou 
apunts sociolingüístics i mostra, finalment, els 
avantatges que obtenen els qui l’adopten.

· Mostrar que l’adopció del català facilita i agilitza 
el procés d’inclusió social de les persones 
nouvingudes.

· Treballar a favor de la convivència i de la cohesió, 
des de l’experiència que té Catalunya com a país 
d’immigració, amb el somni de construir una 
societat catalana amb més i millors oportunitats 
per a tothom.

· Fer del català la llengua comuna, en el marc d’un 
país multilingüe que percep la diversitat com un 
factor d’enriquiment.

· Mostrar que la pertinença a la societat catalana, en 
el marc del respecte a totes les identitats, té més a 
veure amb la voluntat que no pas amb els orígens 
i, per tant, mostrar que en aquest projecte comú 
tothom hi té cabuda.

· Mostrar que la llengua catalana, com a llengua 
d’adopció, és una eina ideal per evitar la 
discriminació, perquè dilueix el concepte 
d’immigrant i contribueix a la inclusió social.

· Mostrar que la identitat catalana s’ha anat 
conformant des de fa segles, igual que avui dia, a 
partir de les aportacions de diversos pobles, i que 
la llengua pròpia n’és l’eix vertebrador. Tot això la 
converteix en un model de convivència per a altres 
països.

Objectius



· L’exposició s’obre amb un plafó introductori que 
ha anat a càrrec del jugador d’hoquei sobre patins 
José Luis “Negro” Páez, que ha estat diverses 
vegades campió del món i d’Europa amb la selecció 
argentina, el F.C. Barcelona i el Reus Deportiu.

· L’exposició continua amb cinc plafons que 
destaquen diversos aspectes de la llengua catalana, 
com ara les aportacions que ha fet al lèxic del 
castellà, els préstecs que ha rebut de les llengües 
ameríndies, els lligams que l’uneixen a la resta de 
llengües romàniques o els estats europeus on es 
parla. 

· L’exposició s’acaba amb 6 plafons que mostren 
els avantatges que suposa adoptar el català. 
Les persones que visitin l’exposició coneixeran, 
d’aquesta manera, les potencialitats de la llengua 
catalana, la capacitat que té de generar oportunitats 
i, en definitiva, el seu paper inclusiu.

Recorregut de l’exposició

Característiques de l’exposició
13 plafons impresos digitalment sobre lona de 1’65 m. d’alçada x 1 m. d’amplada.

Aspectes tècnics

Amb el suport de:

C/Diputació, 276 baixos
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Asociación de Profesionales Bolivianos

en Barcelona (APBB)

Centre Bolivià Català

Federación de Asociaciones Americanas

en Catalunya (FASAMCAT)

Federación de Asociaciones Ecuatorianas

en Catalunya (FAEC)

Federación de Entidades Bolivianas

en Catalunya (FEDEBOL)

Federación de Entidades Latinoamericanas

de Catalunya (FEDELATINA)

Federación de Entidades Peruanas

en Cataluña (FEPERCAT)

Llactacarú - Asociación de Inmigrantes Ecuatorianas

en Catalunya para la solidaridad y la cooperación

Nuevos Colectivos (NNCC)

Amb la col·laboració de:


