
Sessió  informativa i deliberativa del Pacte Nacional 

per la Llengua celebrada a Malgrat de Mar, el 29 de 

juliol de 2022  

 

Autoria: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 

Divendres 29 de juliol de 2022 es va celebrar una sessió informativa i deliberativa del Pacte 

Nacional per la Llengua, organitzada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Malgrat de 

Mar, per tractar els àmbits de cultura, mitjans de comunicació, món audiovisual i educació, així 

i tot, durant la sessió també es van recollir propostes d’altres eixos. 

A l’inici de la sessió es va presentar la situació sociolingüística de la llengua catalana en els 

àmbits esmentats. 

A la sessió van participar 25 persones, les quals van deliberar i formular un total de 35 

propostes que queden recollides en aquest document i que es detallen a continuació.  

 

PROPOSTA ÀMBIT 

Exigir quota mínim de llengua catalana a 

mitjans audiovisuals presents a territoris de 

parla catalana 

Món audiovisual 

Incrementar la producció cinematogràfica en 

llengua catalana 

Món audiovisual 

Fer visible i prestigiar els diferents registres i 

dialectes de la llengua catalana  

Cultura 

Recuperar el Club Super3 i la programació 

juvenil  

Món audiovisual 

Prioritzar contractació d’activitats i 

empreses (grups de música, teatre, etc.) 

culturals en català 

per part de les administracions públiques 

Cultura 

Demanar com a requisit un nivell de català 

escrit i oral a l’empresa i a l’hora de demanar 

feina 

Socioeconòmic i laboral 

Facilitar des dels llocs de treball que 

aprenguin la llengua catalana tant catalans 

com no catalanoparlants 

Socioeconòmic i laboral 

Que el PNL incideixi en el món de la 

publicitat: 

Educació 



 Assessorament lingüístic no basat en 
la qualitat, sinó model lingüístic 
dúctil. 

 Potenciar estudis de filologia i 
periodisme 

Que el PNL incideixi en la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals: 

 Ús prioritari del català 

 Difusió model lingüístic dúctil  

 Implementar criteris sociolingüístics 

 Creació de ficcions atractives en 
català 

 Potenciar l’oralitat 

 Difondre varietats de registres  
 

Món audiovisual 

Comunicació lingüística en català en l’àmbit 

administratiu (policia local, mossos 

d’esquadra, salut, etc.) 

Administració Pública 

Conscienciar al professorat del seu paper de 

model lingüístic i que a l’entrar a l’escola 

hagi d’usar sempre el català 

Educació 

Elaboració de materials educatius i per a 

infants en català, i que s’emetin en horari 

adequat. 

Educació 
Món audiovisual 
 

Materialitzar en català els oficis i derivats 

amb cartells i/o pòsters i petits manuals. 

Socioeconòmic i laboral 

Toc d’atenció a TV3 (moció de censura). 

Diuen que és la nostra per la deixadesa en la 

llengua i la gran quantitat de publicitat en 

castellà. 

Món audiovisual 
 

Aprofundir en els documents en català a 

l’administració, com per exemple en la Llei 

Orgànica Protecció de Dades 

Administració Pública 

Canviar les actuacions de TV pública i 

apropar la privada 

Món audiovisual 
 

L’administració ha de donar exemple i sovint 

no ho fa 

Administració Pública  

Incloure prova oral de llengua catalana a 

proves lliures de graduat en secundaria, 

accés a Grau Mitjà, Superior (Formació 

d’adults) que programa el Departament. 

Educació 



Potenciar l’ús del català a les escoles incidint 

en els jocs al pati, activitats culturals a 

l’escola, tallers de cuina catalana associada a 

festes tradicionals. 

 

Educació 

Ampliar la partida de diners (qüestions 

econòmiques) per ampliar programacions de 

mitjans audiovisuals (públics i privats) en 

català 

Món audiovisual 
 

Ampliar la programació en horari de nens de 

nous productes en llengua catalana, 

atractius per als infants (TV3, C33) 

Món audiovisual 
 

Traducció simultània durant la programació 

de TV3 on s’usi la llengua castellana 

Mitjans comunicació 

Les institucions s’han de modernitzar i tenir 

molt en compte els medis audiovisuals (TV, 

xarxes, cinema) 

Món audiovisual 
 

A les escoles s’ha de treballar per l’ús del 

català, però des de la seducció, mai des de la 

imposició  

Educació 

S’ha de fer entendre a la ciutadania que és 

feina de tothom, no només de les 

institucions 

Cohesió social 

Facilitar que els pares i les mares aprenguin 

la llengua catalana des de l’escola, municipis 

i associacions culturals... 

Educació 

Donar més valor a la dita: “l’aprendre no 

ocupa lloc” i l’aprendre a aprendre  

Educació 

Sense marc jurídic favorable ho hem de 

deixar tot en mans de la ciutadania 

Cohesió social 

Compliment de la reglamentació de l’ús de la 

llengua en l’administració local 

Administració Pública 

Necessitem la protecció total de la llengua 

per part de les institucions 

Administració Pública 

Institucions catalanes des acomplexades Administració Pública 

Compliment de la reglamentació de l’ús de la 

llengua en l’administració local 

Administració Pública 

Reforç institucional prestigi de la llengua Administració Pública 



Treballar per l’ús del català a les escoles, des 
de la seducció, mai des de la imposició  

Educació 

Modernitzar les institucions i tenir molt en 
compte els mitjans audiovisuals: tv, xarxes 
socials, cinema... 

Administració Pública 
Món audiovisual 
 

 


