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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.

“Obre’t en català!” és una exposició itinerant 
organitzada per la Plataforma per la Llengua dirigida 
especialment al públic catalanoparlant sobre la 
necessitat de parlar en català amb les persones 
nouvingudes que no coneixen la llengua.
El propòsit d’aquesta exposició és mostrar com 
l’hàbit de canviar de llengua amb una persona 
immigrada equival a una nova forma d’exclusió 
social. S’explica, també, el context en el qual va 
estendre’s aquest costum i es posen de relleu 
alguns prejudicis i tòpics que hi ha, avui dia, darrere 
d’aquest comportament.

La Plataforma
per la Llengua
i l’acollida
lingüística

Descripció del projecte

Primera part: introducció que exposa com la 
societat catalanoparlant històricament sempre ha 
estat oberta als corrents migratoris que, a la vegada, 
l’han enriquit culturalment i econòmica.

Recorregut de l’exposició

Segona part: es pretén fer reflexionar al públic al 
voltant de diverses qüestions:

· L’augment del multilingüisme en les societats 
actuals, i la necessitat al nostre país de conèixer la 
llengua pròpia.

· La necessitat que la societat d’acollida participi en 
el projecte de societat oberta i inclusiva que s’ha 
de construir en un futur immediat.

· Aspectes negatius de determinades actituds dels 
catalanoparlants davant les persones immigrades 
a través d’il·lustracions còmiques.

· El context en què es va estendre l’hàbit de canviar 
de llengua amb les persones nouvingudes i la 
incongruència de mantenir-lo en una societat 
democràtica.

Tercera part: Es planteja una altra manera d’enfocar 
l’ús del català amb les persones nouvingudes. Es 
comenten suggeriments i actituds que poden ajudar 
a crear un clima favorable per a la inclusió social i 
lingüística de les persones nouvingudes.


