
Plataforma per la Llengua  
Entitat 

Som 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 i 
arrelament lingüístic als nouvinguts, en les universitats i en l'educació i a les 
administracions, entre d'altres àmbits d'actuació. Entre els nostres objectius més 
destacats hi ha l’erradicació de la catalanofòbia, la lluita contra la vulneració dels 
drets lingüístics dels parlants de català i l’assoliment d’un marc legal que els 
reconegui plenament. 

Qui som 

La Plataforma per la Llengua compta amb diversos grups de treball en diverses 
poblacions i delegacions territorials al País Valencià, el Barcelonès, el Maresme, el 
Baix Llobregat, el Vallès Occidental, les Illes Balears i a l'Alguer. En total englobem 
més de 19.000 persones col·laboradores i nombroses entitats que treballem per 
promoure la llengua catalana, en diferents àmbits d’actuació: arrelament i cohesió 
social, conscienciació lingüística, cultura, lleure i joventut, educació i universitats, i 
drets lingüístics.  
 
En l’àmbit dels drets lingüístics disposem de quatre grans línies de treball: 
l’administració pública, el món de l’empresa, la justícia i el pla internacional. En tots 
aquests terrenys posem un èmfasi especial en l’assoliment de la igualtat dels parlants 
de català amb les comunitats lingüístiques plenament reconegudes i en el combat 
contra tota forma de supremacisme, subordinació i menyscabament de drets 
lingüístics. 

Àmbit 

OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ – AJUNTAMENT DE BARCELONA 
TAULA D’ENTITATS 



OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ – AJUNTAMENT DE BARCELONA 
TAULA D’ENTITATS 

La Plataforma per la Llengua treballa de manera global per aconseguir la normalització 
definitiva del català. Per a assolir aquest objectiu general, també tenim per objectiu 
assolir un respecte ple dels drets dels catalanoparlants. Això comporta que la nostra 
entitat combati activament la discriminació lingüística dels parlants de català, ja sigui 
més estructural i legalitzada, ja es produeixi en un context més espontani. 
 
La lluita contra la discriminació lingüística es fa a través de campanyes i accions que 
s'estructuren en els següents àmbits de treball: 
 
• Administracions públiques: en aquest àmbit, la Plataforma per la Llengua incideix 

per tal que les administracions reconeguin plenament la llengua catalana, la 
utilitzin, la fomentin i sobretot garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans en 
l'àmbit públic i privat. Destaquen els següents punts: 

 
o Compilem els casos de discriminació lingüística contra els parlants de català 

i els denunciem públicament per augmentar el coneixement d’aquesta 
problemàtica i apoderar els parlants. 
 

o Dialoguem amb les administracions per incrementar els mecanismes de 
supervisió per evitar discriminacions lingüístiques i per depurar 
responsabilitats. 
 

o Fem un seguiment de la normativa lingüísticament antiigualitària per 
denunciar-la públicament i mobilitzar la societat civil i els actors polítics per 
avançar cap a un marc legal que reconegui drets iguals per als parlants de 
català, sense distincions i jerarquies entre comunitats lingüístiques 
territoritalitzades, històriques i pròpies de l’Estat. 
 

o Fem propostes legislatives per avançar cap a la igualtat i superar un marc 
legal lingüísticament discriminatori. 

Objectius 
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• Empresa i consum: Empresa i consum és un àmbit d'actuació dirigit a la 
normalització lingüística en el món socioeconòmic, i de manera especial pel que 
fa a la imatge externa i serveis que ofereixen les empreses als usuaris i 
consumidors. Destaquen els següents punts: 

 
o Denunciem públicament els casos de vulneració de drets lingüístics 

d’usuaris i consumidors, per augmentar la consciència d’aquesta 
problemàtica i per educar el públic en aquests drets. 
 

o Mantenim un diàleg amb les empreses per assegurar pràctiques 
lingüístiques socialment responsables i conscients dels drets dels parlants i 
de la necessitat d’adaptar-se a les especificitats lingüístiques del mercat 
català. 
 

o Fer un seguiment específic de la normativa lingüística antiigualitària que 
regula el sector privat i publiquem anàlisis i observacions per alertar de la 
situació de jerarquització entre grups lingüístics i per refutar les opinions 
interessades que asseguren que la situació de relegació del català és fruit 
únicament del lliure mercat i el lliure albir. 
 

o Tractem amb l’administració perquè els abusos contra parlants de català 
siguin previnguts i perseguits, i perquè s’avanci cap a un marc legal més 
favorable a l’exercici dels drets lingüístics dels consumidors. 

 
• Internacional: La Plataforma per la Llengua treballa per aconseguir que les 

administracions internacionals reconeguin plenament la llengua catalana, la 
utilitzin, la fomentin i sobretot garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans en 
l'àmbit públic i privat. En aquest sentit, es pot destacar que: 

 
o Treballem amb altres entitats europees del tercer sector per a la defensa 

dels drets lingüístics i estem integrats en diferents xarxes publicoprivades 
que tenen aquest objectiu. 
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o Fem seguiment del grau de compliment de la Carta Europea de les 
Llengües Regionals o Minoritàries per part d’Espanya i assessorem el 
Comitè d’Experts del Consell d’Europa per al compliment d’aquesta carta 
quan realitza les observacions i rodes de contactes per a l’elaboració dels 
seus estudis periòdics sobre el compliment d’Espanya. 
 

o Fem seguiment de la normativa europea en matèria lingüística i denunciem 
els efectes contraris a la igualtat lingüística que té en la legislació el fet que 
el català no sigui llengua oficial d’estat membre ni de la Unió. 
 

o Fem difusió a Europa de la situació de supremacisme i jerarquització entre 
grups lingüístics existent a l’Estat espanyol 

 
• Justícia: en aquest àmbit tenim per objectiu l'increment de la presència de la 

llengua catalana en el sistema de justícia, especialment  pel que fa a la relació  
amb  les persones usuàries i consumidores d'aquest servei, i també, amb els 
professionals (advocats, notaris, jutges, funcionaris...). Les actuacions més 
destacades són: 

 
o L’assessorament i acompanyament legal en casos de discriminació 

lingüística. 
 

o La detecció i denúncia dels abusos contra l’exercici del dret de parlar en 
català en el sistema de justícia. 

Serveis 

Per tal de contribuir a l'assoliment dels nostres objectius i per tal de continuar garantint 
el bon funcionament de la nostra organització, oferim un ampli catàleg de serveis. El 
disseny de la nostra proposta de serveis s'ha realitzat amb la voluntat de donar resposta 
a actuacions concretes i facilitar també l'assoliment dels objectius dels àmbits de treball. 



La nostra llarga experiència en l'assoliment de resultats, la qualitat i formació dels 
nostres professionals avalen la garantia dels nostres serveis. 
 
Acompanyament legal en casos de discriminació greu 
 
• Oferim, de manera proactiva, assessorament legal individualitzat en casos de 

discriminació lingüística greu. Elaborem anualment un report de discriminacions 
lingüístiques per denunciar la problemàtica, conscienciar la població i treballar amb 
les administracions i la societat civil per a la seva millora. 
 

Servei de queixes i assessorament legal a particulars 
 
• Oferim la possibilitat d'assessorar els ciutadans en casos particulars sobre els seus 

drets lingüístics i la regulació en matèria de llengua. Recollim les preocupacions 
ciutadanes en matèria lingüística i elaborem un informe anual sobre la qüestió. 
 

Servei d’assessoria i auditoria lingüística a empreses i administracions 
 
• Assessorem les administracions públiques, les empreses i les organitzacions de la 

societat civil en les iniciatives que vulguin posar un especial èmfasi en l'àmbit de la 
sensibilitat i gestió lingüística. 
 

Servei de formació per a representants polítics, agents socials i treballadors de 
l’administració 
 
• La Plataforma per la Llengua ofereix una sèrie de formacions en temes d'actituds 

lingüístiques, discurs polític lingüísticament responsable, usos i marc legal de la 
llengua. 
 

Elaboració d'eines i recursos 
 
• Des de la Plataforma per la Llengua elaborem estudis i un seguit d'eines i recursos 

(guies didàctiques, estudis i publicacions diverses, tríptics, adhesius, etc.) que tenen 
com a principal objectiu treballar l'ús social del català en àmbits específics i 
conscienciar dels drets lingüístics i de la seva importància. 
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Treballem conjuntament amb: 
 
• L’Oficina de Garanties Lingüístiques. 
• L’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana. 
• El Servei de foment del català de les Illes Balears. 
• El Síndic de Greuges de Catalunya. 
• El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 
• L’Oficina per la No Discriminació. 
• El Servei de Foment del català del Govern de les Illes Balears. 

Coordinacions 

Telèfon:  93 321 18 03 
Correu electrònic: info@plataforma-llengua.cat 

Contacte 

Web: https://www.plataforma-llengua.cat/ 
Adreça: C/ Sant Honorat, 7 
Principal 1a 
08002 Barcelona  

Lloc accessible 


