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Resum en format de proposta de les interpel·lacions 
ciutadanes formulades a Twitter, adreçades als canals 
corporatius de la Secretaria i al secretari mateix 
El document resumeix en un format de proposta simple, formulada en un llenguatge 
tan neutre com ha estat possible, les piulades propositives que, originalment, poden 
haver estat formulades en el llenguatge i l’estil propi de Twitter. En aquesta xarxa, 
generalment, l’expressivitat dels usuaris en reforça els aspectes controvertits o 
polèmics. El fet que figurin en aquest document no implica, en cap cas, que siguin 
assumits per la Secretaria, ni en el format de proposta simple ni, òbviament, en 
l’enunciat original. 

Interpel·lacions a @VilaFx 

• Desjudicialitzar la llengua. 

• Demanar més recursos per contractar professors de català per a adults i més 
aules on impartir les classes. 

• Regular la llengua d'impartició dels cursos de Formació Professional. 

• Poder gaudir de les versions doblades en català a les plataformes de manera 
oficial per no haver de recórrer a plataformes pirata. 

• Fer seguiment dels incompliments del Codi de Consum. 

• Replantejar el nivell de català al final de l'ESO. 

• Controlar el nivell de llengües dels estudiants de magisteri, les exempcions de 
català a la selectivitat i el nivell mínim de català per als estudiants que venen de 
fora. 

• Promoure canals de TV3 per a públic infantil i juvenil. 

• Establir un codi lingüístic per a les empreses per utilitzar el català tant en el 
tracte amb els usuaris com en la redacció de la documentació. 

• Donar més importància al català com a requisit en l'àmbit laboral. 

• Demanar més suport econòmic per als cursos de català. 

• Demanar més suport econòmic per als cursos de català i més places. 

• Treballar la consciència lingüística dels catalanoparlants. 

• Obligar els directors i professors a mantenir el català com a llengua vehicular 
de l'escola. 

• Estimular i controlar l'ús del català a través d'inspecció i de les direccions 
escolars. 

http://pacteperlallengua.gencat.cat/
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• Exigir responsabilitats i sancionar qui se salti les normes d'aplicar el català a les 
escoles, instituts, hospitals, etc. 

• Formació obligatòria sobre consciència lingüística per als professors. 

• Fer doblatge en català al costat del doblatge en castellà. 

• Afegir les sèries que ja s'han doblat a les plataformes. 

• Poder utilitzar els topònims catalanitzats a Instagram. 

• Introduir el plurilingüisme de manera transversal a l'escola, sobretot en cursos 
superiors. 

• Exigir el nivell C2 a l'ensenyament universitari i a batxillerat, tant als professors 
com als estudiants. 

• Fomentar l'ús de la llengua amb bonificacions a ciutadans i empreses que 
aprenguin i usin la llengua. 

• Promoure l'ús del català. 

• Demanar el català com a requisit en l'àmbit sanitari. 

• Vetllar pel futur del català a l'audiovisual i al doblatge. 

• Canviar els topònims que es mantenen amb el nom franquista. 

• Fer que el bilingüisme sigui indispensable per a qualsevol feina. 

• Dissenyar un sistema educatiu amb una escola immersiva on es garanteixi el 
català. 

• Demanar el nivell C1 de llengua i un nivell de llengua oral demostrable als 
treballadors públics. 

• Millorar el pressupost per a la producció de sèries en català. 

• Subtitular els fragments en castellà de les pel·lícules catalanes. 

• Vetllar pels drets lingüístics i promoure una ideologia ecolingüística en lloc del 
bilingüisme. 

Interpel·lacions a @llenguacatalana 

• Exigir als nou negocis que obrin que la comunicació de la 
informació/esdeveniments sigui també en català. 

• Revisar la toponímia segons la normativa oficial. 

• Mantenir la comunicació en català envers les persones que estan aprenent la 
llengua per facilitar la pràctica. 

• Fer un curs de duolinguo en català per fomentar l'aprenentatge a altres 
col·lectius estrangers més enllà dels castellanoparlants. 

http://pacteperlallengua.gencat.cat/
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• Incloure la llengua catalana en els rètols del Barça. 

• Incloure la llengua catalana en la interfície de plataformes com Spotify; Amazon 
Music i Apple Music. 

• Homologar els certificats de llengua occitana emesos pel CAOC. 

• Doblar en català les pel·lícules que estan en cartellera. 

• Incorporar rètols a tots els establiments públics que informin dels drets 
lingüístics dels ciutadans. 

• Acompanyar la publicació de la xifra de pel·lícules ofertes en català per Netflix 
amb el nombre total de produccions en llengua castellana. Per així poder saber 
quin és el percentatge de contingut en català. 

• Exigir complir la normativa d'etiquetatge en català. 

• Crear cercador de continguts en català per a joves. 

• Establir una legislació clara, multes i sancions per aquelles mesures que no es 
compleixin. 

• Retolar els senyals d'emergència dels edificis en nova construcció en català. 

• Canviar la categoria "Música Catalana" per "Música en català" a l'Apple Music 

• Fer complir la normativa d'etiquetatge. 

• Exigir a les empreses a mantenir el català en el seu àmbit intern; els seus 
comunicats, correus electrònics i senyalística. 

• Revisar la toponímia segons la normativa oficial. 

• Fomentar el català col·loquial, en lloc del normatiu, per fer la llengua més 
propera i atractiva. 

• Reduir l´ús del llenguatge inclusiu en les ponències. 

• Reconèixer l'oficialitat de l'examen de C2 de llengua catalana. 

• Indicar quines són les sales que no volen projectar pel·lícules en llengua 
catalana i retirar-los les possibles subvencions que rebin. 

• Retirar el suport financer que TV3 realitza a produccions cinematogràfiques en 
llengua castellana. 

• Que els establiments de restauració de Barcelona entenguin el català 

Interpel·lacions a @occitan_aranes 

• Afegir la versió en occità a les cartes oficials del Gobierno. Afegir les altres 
llengües cooficials a la targeta sanitària europea. 

http://pacteperlallengua.gencat.cat/
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• Fer que l'aranès, com a llengua cooficial, sigui obligatòria a les administracions 
de Catalunya. 

• Poder aprendre l'aranès en instituts de Catalunya. 

• Tenir Google completament traduït a l'occità. 

Interpel·lacions a @cat_cine 

• Establir un canal de comunicació entre el Departament de Cultura i mitjans 
especialitzats perquè facin difusió de les estrenes en català. 

• Revisar i ampliar la disponibilitat de sales de cinema que projectin en llengua 
catalana. 

• Garantir que, a partir d'un nombre concret de sessions cinematogràfiques en 
llengua castellana, s'inclogui també un mínim de sessions en català. 

• Garantir que cada pel·lícula projectada a Catalunya es pugui veure també en 
llengua catalana. 

• Legislar les quotes de doblatge en català 

• Garantir que plataformes espanyoles com MovistarPlus ofereixin programació 
doblada en català en el cas que existeixi. 

• Exigir el compliment de la llei del cinema i sancionar les infraccions. 

• Doblar en català pel·lícules que s'escapin del circuit comercial. 

• Traduir en llengua catalana els títols de les pel·lícules de cinema clàssic. 
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Interpel·lacions a @VilaFx 

• Desjudicialitzar la llengua. 

https://twitter.com/FundacioVincle/status/1552967634966151170 

• Demanar més recursos per contractar professors de català per a adults i més aules 
on impartir les classes. 

https://twitter.com/AnnaSimo/status/1510214122331328512 

• Regular la llengua d'impartició dels cursos de Formació Professional. 

https://twitter.com/35813pbXc/status/1510233073404813316 

• Poder gaudir de les versions doblades en català a les plataformes de manera 
oficial per no haver de recórrer a plataformes pirata. 

https://twitter.com/Dharma_794/status/1511388993413386248 

• Fer seguiment dels incompliments del Codi de Consum. 

https://twitter.com/FundacioVincle/status/1511644545259343873 

• Replantejar el nivell de català al final de l'ESO. 

https://twitter.com/deyzaguirre/status/1512049129165365251 

• Controlar el nivell de llengües dels estudiants de magisteri, les exempcions de 
català a la selectivitat i el nivell mínim de català per als estudiants que venen de 
fora. 

https://twitter.com/deyzaguirre/status/1512051689838284803 

• Promoure canals de TV3 per a públic infantil i juvenil. 

https://twitter.com/deyzaguirre/status/1512054801357496320 

• Establir un codi lingüístic per a les empreses per utilitzar el català tant en el tracte 
amb els usuaris com en la redacció de la documentació 

https://twitter.com/deyzaguirre/status/1512060816308281352 

• Donar més importància al català com a requisit en l'àmbit laboral 

https://twitter.com/EnricGoma/status/1518263543229042690 

• Demanar més suport econòmic per als cursos de català 

https://twitter.com/JordiOriola/status/1512754977353211906 

  

http://pacteperlallengua.gencat.cat/
https://twitter.com/FundacioVincle/status/1552967634966151170
https://twitter.com/AnnaSimo/status/1510214122331328512
https://twitter.com/35813pbXc/status/1510233073404813316
https://twitter.com/Dharma_794/status/1511388993413386248
https://twitter.com/FundacioVincle/status/1511644545259343873
https://twitter.com/deyzaguirre/status/1512049129165365251
https://twitter.com/deyzaguirre/status/1512051689838284803
https://twitter.com/deyzaguirre/status/1512054801357496320
https://twitter.com/deyzaguirre/status/1512060816308281352
https://twitter.com/EnricGoma/status/1518263543229042690
https://twitter.com/JordiOriola/status/1512754977353211906


 
 

 
pacteperlallengua.gencat.cat  8 

• Demanar més suport econòmic per als cursos de català i més places 

https://twitter.com/TimbalerPelCat/status/1512757119631740932 

• Treballar la consciència lingüística dels catalanoparlants 

https://twitter.com/vadortitus/status/1512789782082080768 

• Obligar els directors i professors a mantenir el català com a llengua vehicular de 
l'escola 

https://twitter.com/marc_quikshot/status/1512823489560035330 

• Estimular i controlar l'ús del català a través d'inspecció i de les direccions escolars 

https://twitter.com/petitcomite_/status/1514258793567240203 

• Exigir responsabilitats i sancionar qui se salti les normes d'aplicar el català a les 
escoles, instituts, hospitals, etc. 

https://twitter.com/xanxoia/status/1520815912600887296 

• Formació obligatòria sobre consciència lingüística per als professors 

https://twitter.com/namonserda/status/1524848769971507200 

• Fer doblatge en català al costat del doblatge en castellà 

https://twitter.com/RaulRuizMiquel/status/1525022090734227457 

• Afegir les sèries que ja s'han doblat a les plataformes 

https://twitter.com/Dharma_794/status/1565484014441533440 

• Poder utilitzar els topònims catalanitzats a Instagram 

https://twitter.com/camaleofalguera/status/1526285797430796288 

• Introduir el plurilingüisme de manera transversal a l'escola, sobretot en cursos 
superiors 

https://twitter.com/JoanCalabuig3/status/1526402456409841669 

• Exigir el nivell C2 a l'ensenyament universitari i a batxillerat, tant als professors 
com als estudiants 

https://twitter.com/Agapant11/status/1532593845707452417 

• Fomentar l'ús de la llengua amb bonificacions a ciutadans i empreses que 
aprenguin i usin la llengua 

https://twitter.com/ApacheCoyotero/status/1533360089830244352 
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• Promoure l'ús del català 

https://twitter.com/Colombo_on_ets/status/1533365661140926464 

• Demanar el català com a requisit en l'àmbit sanitari 

https://twitter.com/namonserda/status/1536856409035395079 

• Vetllar pel futur del català a l'audiovisual i al doblatge 

https://twitter.com/dubbcn/status/1537091473832812546 

• Canviar els topònims que es mantenen amb el nom franquista 

https://twitter.com/CabassersOrg/status/1537298926226722816 

• Fer que el bilingüisme sigui indispensable per a qualsevol feina 

https://twitter.com/Deixample/status/1539402866124783623 

• Dissenyar un sistema educatiu amb una escola immersiva on es garanteixi el 
català 

https://twitter.com/des_del_sofa/status/1546191036283854850 

• Demanar el nivell C1 de llengua i un nivell de llengua oral demostrable als 
treballadors públics 

https://twitter.com/annapascualro/status/1554186122380599296 

• Millorar el pressupost per a la producció de sèries en català 

https://twitter.com/AlexGutierrezM/status/1554768130479620098 

• Subtitular els fragments en castellà de les pel·lícules catalanes 

https://twitter.com/mardedubtes/status/1554783259720093696 

• Vetllar pels drets lingüístics i promoure una ideologia ecolingüística en lloc del 
bilingüisme 

https://twitter.com/ecolinguisme/status/1562670985249140736 

Interpel·lacions a @llenguacatalana 

• Exigir als nou negocis que obrin que la comunicació de la 
informació/esdeveniments sigui també en català 

https://twitter.com/econacionalista/status/1564226480321748995 
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• Revisar la toponímia segons la normativa oficial 

https://twitter.com/CabassersOrg/status/1563850848261865475 

• Mantenir la comunicació en català envers les persones que estan aprenent la 
llengua per facilitar la pràctica 

https://twitter.com/RamonPerisMarch/status/1563201353026899969 

• Fer un curs de duolinguo en català per fomentar l'aprenentatge a altres col·lectius 
estrangers més enllà dels castellanoparlants 

https://twitter.com/SaraRoigJosa/status/1561005495481208837 

• Incloure la llengua catalana en els rètols del Barça 

https://twitter.com/lagoodseny/status/1555485330492604419 

• Incloure la llengua catalana en la interfície de plataformes com Spotify; Amazon 
Music i Apple Music 

https://twitter.com/LaPesanta/status/1553784109373292550 

• Homologar els certificats de llengua occitana emesos pel CAOC 

https://twitter.com/manelmalallet/status/1549855619812835336 

• Doblar en català les pel·lícules que estan en cartellera 

https://twitter.com/CaboFlow/status/1547949405990293507 

• Incorporar rètols a tots els establiments públics que informin dels drets lingüístics 
dels ciutadans 

https://twitter.com/llirentrecards/status/1547182179100286979 

• Acompanyar la publicació de la xifra de pel·lícules ofertes en català per Netflix amb 
el nombre total de produccions en llengua castellana. Per així poder saber quin és 
el percentatge de contingut en català 

https://twitter.com/jordietius/status/1543238210486149120 

• Exigir complir la normativa d'etiquetatge en català 

https://twitter.com/SGotarra/status/1541907447958437888 

• Crear cercador de continguts en català per a joves. 

https://twitter.com/Nuriona_n/status/1541550269200322562 
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• Establir una legislació clara, multes i sancions per aquelles mesures que no es 
compleixin 

https://twitter.com/dvbotet/status/1531952809507184643 

• Retolar els senyals d'emergència dels edificis en nova construcció en català 

https://twitter.com/crlc_/status/1529670311033151488 

• Canviar la categoria "Música Catalana" per "Música en català" a l'Apple Music 

https://twitter.com/jponspuig/status/1551917333001666563 

• Exigir a les empreses a mantenir el català en el seu àmbit intern; els seus 
comunicats, correus electrònics i senyalística 

https://twitter.com/ElCarrasclet3/status/1532456369164632097 

• Revisar la toponímia segons la normativa oficial 

https://twitter.com/CabassersOrg/status/1529136040274960384 

• Fomentar el català col·loquial, en lloc del normatiu, per fer la llengua més propera i 
atractiva 

https://twitter.com/francescxmoncho/status/1524771963301945344 

• Reduir l´ús del llenguatge inclusiu en les ponències 

https://twitter.com/francescxmoncho/status/1524700826039721985 

• Reconèixer l'oficialitat de l'examen de C2 de llengua catalana 

https://twitter.com/oriolrega/status/1520369547215360000 

• Indicar quines són les sales que no volen projectar pel·lícules en llengua catalana i 
retirar-los les possibles subvencions que rebin 

https://twitter.com/krles_/status/1519591328539189248 

• Retirar el suport financer que TV3 realitza a produccions cinematogràfiques en 
llengua castellana 

https://twitter.com/Carlaleta/status/1515733766509150212 

Interpel·lacions a @occitan_aranes 

• Afegir la versió en occità a les cartes oficials del Gobierno. Afegir les altres 
llengües cooficials a la targeta sanitària europea 

https://twitter.com/JosepMariaMarti/status/1519337938567446528 

http://pacteperlallengua.gencat.cat/
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• Fer que l'aranès, com a llengua cooficial, sigui obligatòria a les administracions de 
Catalunya 

https://twitter.com/garciahuete/status/1531843992576458753 

• Poder aprendre l'aranès en instituts de Catalunya 

https://twitter.com/SrTishon/status/1549654572985114624 

• Tenir Google completament traduït a l'occità 

https://twitter.com/ferran_jorba/status/1550913860684894208 

Interpel·lacions a @cat_cine 

• Establir un canal de comunicació entre el Departament de Cultura i mitjans 
especialitzats perquè facin difusió de les estrenes en català 

https://twitter.com/VADORCAT/status/1540580440964300802 

• Revisar i ampliar la disponibilitat de sales de cinema que projectin en llengua 
catalana 

https://twitter.com/Margaabella/status/1540265089068146693 

• Garantir que, a partir d'un nombre concret de sessions cinematogràfiques en 
llengua castellana, s'inclogui també un mínim de sessions en català 

https://twitter.com/DoblatgeCatala/status/1535172329193590785 

• Garantir que cada pel·lícula projectada a Catalunya es pugui veure també en 
llengua catalana 

https://twitter.com/Lluis__Cat/status/1535172939343069184 

• Legislar les quotes de doblatge en català 

https://twitter.com/Pau_Lleixa/status/1534813879372550145 

• Garantir que plataformes espanyoles com MovistarPlus ofereixin programació 
doblada en català en el cas que existeixi 

https://twitter.com/Streamingcatala/status/1531154455651049473 

•  Exigir el compliment de la llei del cinema i sancionar les infraccions 

https://twitter.com/francescxmoncho/status/1526825670483005440 

• Doblar en català pel·lícules que s'escapin del circuit comercial 

https://twitter.com/hulot/status/1523031689424891904 
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https://twitter.com/Pau_Lleixa/status/1534813879372550145
https://twitter.com/Streamingcatala/status/1531154455651049473
https://twitter.com/francescxmoncho/status/1526825670483005440
https://twitter.com/hulot/status/1523031689424891904
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• Traduir en llengua catalana els títols de les pel·lícules de cinema clàssic 

https://twitter.com/hulot/status/1512931810669383686 
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