
Procés participatiu: Llengua catalana i cultura: Reptes i mesures. Pacte nacional per la llengua 
 

Procés participatiu:  Sessió presencial sobre "Llengua catalana i cultura: Reptes i mesures". Propostes per augmentar l'oferta i el consum en català de les 

produccions culturals (món editorial, videojocs, música, teatre i cinema). Sessió ATENEU BARCELONÈS 

Data: Dimarts 24 de maig. Hora: 18.00 h. Lloc: Sala Sagarra, Ateneu Barcelonès. Coordinador: Joan Solé Camardons 

Oferta i consum: Quina és l’oferta en català de la producció cultural? Quin és el consum en català?  (aproximadament) 

Valoració: Es pot aconseguir un consum en tots els àmbits, proporcional almenys al 80 % de persones que declaren que saben parlar català?  

Reptes: Quins objectius viables i la vegada transformadors es poden aconseguir en 5 anys?  

Propostes i mesures: Quines propostes concretes per aconseguir els reptes es poden impulsar?  

 L’oferta és 
suficient? 

El consum es 
suficient?   

Valoració Repte Proposta  
 

Món 
editorial 

La producció 
editorial en 
català és el 29%   

En els camps que hi 
ha oferta sí.  
La quarta part de la 
població major de 
14 anys llegeix 
llibres (també) en 
català 

Camps 
insuficients: 
còmic, manuals 
universitaris, 
manuals tècnics, 
etc. 

Aconseguir 
manuals 
universitaris i 
còmics en català 

Potenciar l’edició de còmics en català, associats a 
videojocs o no, per a totes les edats (no només per a 
infants i joves) 
 
Subvencionar l’edició de manuals universitaris en 
català en col·laboració estreta amb les universitats i 
les editorials que ja editen aquests manuals. 

Vídeojocs Clarament no  Consum declarat 
d’un 5% 

Les polítiques 
d’estímul a la 
presència del 
català són 
fonamentals 

Que la indústria 
catalana editi en 
català 

Afegir la llengua catalana als vídeojocs que editen les 
plataformes 
 
Subvencionar selectivament i amb transparència la 
indústria videogràfica catalana 



Música Augment de 
discos en català 
 
Més concerts en 
català 

Caiguda en picat de 
la venda de discos 
El 44% declara el 
català la llengua del 
darrer concert 

La formació 
musical és 
notable 

  

Teatre Bona oferta 
(60%) en català,  
excepte 
musicals 

El 61 % declara el 
català la llengua del 
darrer espectacle 

El talent artístic 
és notable 

Programar grans 
musicals en català  
 
Interrelacionar tots 
els teatres 
municipals  o 
privats per poder 
fer una 
programació 
compartida i 
diversa 

Impulsar la creació d’una Companyia de Teatre 
Català de la Comèdia i una Companyia Nacional de 
Teatre Clàssic que serien una base formativa i 
professional d’aquest sector.  
Editar sistemàticament totes les obres que 
s’exhibeixen a Catalunya en col·leccions populars 
Potenciar una xarxa público privada de teatres que 
permeti una programació que arribi a un públic més 
ampli a tot l’àmbit lingüístic (Països Catalans).  
 
Crear una associació d’espectadors de teatre que 
potenciï la creació i el consum de teatre en català 

Cinema 
en sales 

Producció en 
català deficitària 
(quantitativame
nt i qualitativa) 
fora 
d’excepcions 

Consum altament 
deficitari. 
 
2,3% d’espectadors 
de cinema en 
català, doblat o 
subtitulat en 
català. 
El consum creix 
quan l’oferta 
connecta amb el 
públic.  

 Augmentar l’oferta 
de doblatge, 
subtítols i 
producció pròpia  
Produir una 
pel·lícula excel·lent 
en cada un dels 
registres a l’any... 
Potenciar una 
indústria 
cinematogràfica 

Traspassar totes les competències relatives al 
cinema (creació, producció, exhibició i consum) a la 
Generalitat de Catalunya i a partir d’aquí, impulsar 
una indústria catalana de cinema. 
 
Fer un seguiment estret de la Llei de l’Audiovisual 
que permeti invertir en indústria cinematogràfica i 
ampliar qualitativament i quantitativa el teixit 
productiu 

 


