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Sessions participatives Pacte Nacional per la Llengua 

Eix temàtic Propostes Observacions 

Administracions 

públiques 

Obligatorietat real de coneixement de la 

llengua catalana per treballar en 

l’administració pública 

Dur a terme mesures pertinents per certificar un 

coneixement real del català i convertir-lo en requisit 

indispensable per treballar en l’administració pública 

catalana. 

Administracions 

públiques 

Impulsar mesures perquè els treballadors 

públics facin ús convencional del català en la 

seva activitat laboral 

Les mesures poden prendre la forma d’un reglament 

d’usos lingüístics pels empleats públics amb pautes 

específiques per ús intern i per tractar amb les 

persones usuàries. 

Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Requerir el català com a primera llengua de 

comunicació a les empreses que operen al 

país 

Requerir que la documentació escrita, la comunicació 

interna, la comunicació externa, el màrqueting, 

l’etiquetatge de productes i serveis, la llengua de la 

pàgina web, entre d’altres, consti, com a mínim, en 

català. 

Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Impulsar una taula de treball entre sindicats, 

govern i empreses per cercar punts de 

trobada 

Imposar mesures consensuades de foment i requisits 

entre els agents del món laboral per l’ús de la llengua 

catalana en els convenis col·lectius: establir ofertes 

formatives, incentius, etc. 

Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Dotar d’incentius econòmics a les empreses 

per facilitar l’aprenentatge i l’ús del català 

entre les persones treballadores 

Invertir en formació en l’àmbit empresarial, per 

impulsar una oferta formativa en català per les 

persones treballadores, adaptant els continguts a la 

terminologia necessària per al treball. 

Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Boicot per part de la societat civil a empreses 

que no integrin els requeriments mínims en 

català a la seva activitat empresarial 

Normalitzar que la societat civil boicotegi aquelles 

empreses que es neguen a atendre (presencialment o 

virtualment) o etiquetar els seus productes en català. 

Administracions 

públiques 

Penalitzar o afavorir les empreses segons si 

compleixen amb els requisits mínims d’usos 

lingüístics 

Fomentar mesures de penalització o d’afavoriment 

d’aquelles empreses que integrin els requisits d’usos 

lingüístics mínims demandats per l’administració 

pública. 

Estructura social 

Elaborar campanyes de sensibilització 

dirigides a la població autòctona per evitar 

els canvis de llengua 

Les campanyes han d’informar sobre els perjudicis de 

canviar de llengua, generalment al castellà, tant per la 

població autòctona com pels nouvinguts que volen 

aprendre català. 
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Estructura social 

Elaborar campanyes de sensibilització 

dirigides a famílies per fomentar la 

transmissió del català de pares i mares a fills 

i filles 

Les campanyes han de fomentar la transmissió del 

català i, al mateix temps, fomentar el seu ús un cop 

transmesa la llengua, sobretot entre el jovent. 

Administracions 

públiques 

Adoptar el projecte europeu LISTEN 

(Linquistic Assertiveness for Minority 

Language Speakers) 

L’adopció del projecte LISTEN suposa veure la llengua 

des d’una perspectiva d’assertivitat que encaixa amb 

l’abandonament de les llengües minoritàries. 

Estructura social 
Esforços per part de la societat civil per no 

canviar al castellà per norma davant 

desconeguts. 

La població autòctona ha de fer esforços per evitar el 

canvi al castellà en converses amb desconeguts, una 

situació que normalment es deu a prejudicis, que 

també s’han d’evitar. 

Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Potenciar les oportunitats laborals per evitar 

l’emigració del jovent catalanoparlant 

qualificat 

Si el jovent compta amb unes condicions laborals 

favorables i amb perspectiva de futur i d’ascens, 

restarà a Catalunya i formarà part del teixit social 

catalanoparlant. 

Cohesió social i 

acolliment 

Crear xarxes de referents en l’àmbit de 

l’adopció de la llengua 

Xarxes d’interacció social i voluntariat lingüístic per 

crear espais on persones amb diversos orígens puguin 

reunir-se i compartir experiències en forma de 

biografies lingüístiques. 

Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Vetllar per la igualtat de drets en un sentit 

ampli (vot, accés a la funció pública, al món 

laboral...) 

Vetllar per unes condicions de vida dignes reforcen el 

sentit de pertinença al país d’acollida i, per tant, també 

a la llengua. 

Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Solucionar els problemes de cohesió 

existents, generadors principals de la 

segregació lingüística 

Es pretén prioritzar aquelles polítiques públiques que 

minvin els problemes de cohesió social, que són els 

veritables generadors de segregació lingüística. 

Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Legislar per tal que el català es torni un 

incentiu per aconseguir millores laborals a 

Catalunya 

Mitjançant les reformes legislatives adequades, el 

català es pot tornar en una eina per incentivar les 

persones interessades en l’ascens social a aprendre 

català. 
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Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Elaborar campanyes sobre els avantatges 

d’aprendre català per obtenir millors 

condicions laborals 

Les campanyes han d’informar sobre les possibilitats 

d’ascens social mitjançant l’aprenentatge del català. 

D’altra banda, no poden funcionar sense una àmplia 

oferta formativa. 

Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Crear un teixit econòmic responsable arreu 

del territori català per garantir que el català 

sigui una eina d’ascens social en els sectors 

menys precaritzats 

Aquest model econòmic es basa en la presumpció de 

què als sectors menys precaritzats es fa un ús major 

del català. La mesura evitaria la segregació laboral per 

ètnia i origen i, per tant, la segregació lingüística. 

Relació entre els 

territoris de llengua 

catalana 

Impulsar iniciatives “transfrontereres” de 

cohesió als Països Catalans 

Articular una xarxa organitzativa entre els diversos 

territoris de parla catalana, per tal de dur a terme 

iniciatives conjuntes adreçades al mercat i a l’àmbit 

cultural, en projectes transfronterers. 

Relació entre els 

territoris de llengua 

catalana 

Impulsar sortides culturals i de lleure 

escolars en l’àmbit audiovisual i musical 

entre els territoris dels Països Catalans 

Aquestes sortides s’adrecen, d’una banda, a fomentar 

el català més enllà de les quatre províncies catalanes 

i, d’altra banda, a fomentar l’ús del català entre el 

jovent. 

Relació entre els 

territoris de llengua 

catalana 

Estructura social i 

acolliment

Crear un marc i unes línies estratègiques 

d’actuació pel català que incloguin i donin 

visibilitat a tota la catalanodiversitat 

Que aquest marc eixampli la percepció generalitzada 

sobre els grups catalanoparlants i que es basi en la 

inclusivitat tant dels diferents territoris dialectals com 

pel que fa a la figura del migrant i la seva realitat. 

Cohesió social i 

acolliment 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Crear una xarxa d’entitats locals que 

comparteixin un segell lingüístic 

Oferir espais de reunió i activitats d’acollida, 

d’acompanyament i de suport als nouvinguts, amb 

mesures de voluntariat lingüístic per compartir 

experiències i recursos d’aprenentatge. 

Cultura 

Estructura social i 

acolliment 

Impulsar i celebrar el Dia de l’Adopció de la 

Llengua Catalana i crear un decàleg sobre el 

procés d’adopció de la llengua 

La jornada ha de fomentar l’intercanvi cultural i 

lingüístic i tractar tot allò que implica l’adopció del 

català, els seus avantatges, els recursos a l’abast per 

aprendre’l, etc. El decàleg ha de recollir totes aquestes 

visions. 

Estructura social i 

acolliment 

Potenciar la participació ciutadana dels 

col·lectius nouvinguts per compartir vincles i 

experiències 

Promoure la inclusió dels col·lectius nouvinguts en els 

espais i processos de participació ciutadana a través 

de trobades, intercanvis i reunions accessibles i 

plurals. 
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Estructura social i 

acolliment 

Elaborar campanyes de sensibilització sobre 

la compatibilitat entre els trets identitaris 

previs i l’adopció del català com a nova 

llengua. 

Les campanyes han de servir perquè els nouvinguts 

sentin que les seves arrels són respectades i que 

l’adopció d’una nova llengua és compatible amb els 

trets identitaris i culturals amb què ja compten. 

Estructura social i 

acolliment 

Educació i recerca 

Impartir classes d’àrab, xinès, i altres llengües 

majoritàries en l’educació primària i 

secundària 

Impartir classes en altres llengües pot afavorir els 

intercanvis culturals i l’acceptació de la diversitat 

lingüística arreu del món. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Cultura 

Reservar concessions a la llengua en l’àmbit 

cultural 

Reservar un seguit de concessions a aquelles activitats 

culturals i de lleure que es desenvolupin en català i 

que tinguin preferència per sobre la resta d’idiomes. 

Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Impulsar la compensació a la formació en 

català, tant per l’agent que ofereix la 

formació com per la persona usuària que es 

forma 

Aquestes compensacions es donen a aquelles 

persones que, per la seva situació, tenen problemes 

per conciliar la seva formació. Poden adoptar la forma 

d’ajuts econòmics particulars o a les empreses que 

ofereixen l’eina. 

Cultura 

Audiovisual 

Impulsar una oferta cultural motivadora pel 

públic jove dissenyada pels mateixos joves 

L’oferta pot centrar-se principalment en el sector 

audiovisual i en el món digital, adreçada al jovent, 

impulsada en els espais rutinaris en els quals es mou 

aquest sector de la població. 

Audiovisual 

Estructura social i 

acolliment 

Crear una cartera rica en materials per gent 

que comença a aprendre el català 

L’oferta ha de centrar-se en una sèrie de continguts 

atractius per atreure gent interessada a aprendre i 

practicar el català, sobretot per part dels serveis 

públics audiovisuals. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Lligar activitats culturals i de lleure 

col·lectives a la difusió del català a través 

dels seus agents responsables 

Incorporar la dimensió de la inclusió lingüística a 

valors i objectius propis de les entitats esportives, 

culturals i de lleure per garantir un ús total o 

majoritari del català. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Obligatorietat de l’ús del català als referents 

internacionals del món de l’esport i el lleure 

Que aquelles persones amb ressò mediàtic 

internacional utilitzin el català per comunicar-se 

públicament en relació amb la seva activitat laboral a 

Catalunya: entrenadors i jugadors de Primera Divisió 

en són un exemple. 
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Eix temàtic Propostes Observacions 

Audiovisual i mitjans 

de comunicació 

Crear continguts, accions i propostes 

culturals dirigides específicament als 

adolescents i al públic jove 

Donar suport al contingut cultural de masses que 

pugui connectar amb el públic jove per tal de reforçar-

lo com a consumidors freqüents en llengua catalana 

(música, món editorial, videojocs, etc.). 

Administracions 

públiques 

Impulsar campanyes de sensibilització i 

publicitàries per captar a persones joves que 

no usen el català habitualment 

Generar campanyes publicitàries al conjunt de xarxes 

i canals digitals freqüentats pel jovent on es posi en 

valor la importància de conèixer la llengua. Es proposa 

vehicular-les a través d’influencers lingüístics. 

Educació i recerca 

Impulsar polítiques culturals en l’àmbit 

curricular educatiu per infants i joves en 

forma d’un ideari de pràctiques culturals en 

català 

Establir vincles entre l’educació i la cultura. Consisteix 

a incorporar en l’àmbit curricular diferents activitats 

culturals. El seu objectiu és apropar la cultura catalana 

a nous públics. 

Cultura 
Potenciar intercanvis culturals entre territoris 

de parla catalana des d’entitats culturals i 

l’administració pública 

Es proposa que des de l’administració pública o 

entitats cívico-culturals es promoguin viatges de finals 

de curs, programes d’intercanvis d’estudiants o 

festivals de música i teatre que tinguin com a nexe 

comú l’ús de la llengua. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Aprofitar el potencial del món associatiu 

cultural i de les arts de carrer per difondre la 

cultura en català a través de la pràctica 

cultural 

Crear espais que afavoreixin la pràctica cultural activa 

entre els joves i les persones nouvingudes més enllà 

del consum cultural passiu, creant comunitat i 

democratitzant la cultura. 

Cultura 

Distendre la promoció del contingut en 

catalpa existent per les xarxes i els mitjans 

audiovisuals públics per incrementar-ne el 

consum 

Es pretén aconseguir que els consumidors coneguin 

l’àmplia gamma de productes culturals existents per 

tal de canviar els hàbits de consum d’aquesta. 

Cultura 
Elaborar campanyes publicitàries en positiu 

de les produccions culturals en català des 

dels mitjans de comunicació públics 

Fer difusió des dels mitjans de comunicació públics de 

les produccions culturals en català de diferents 

disciplines des d’un plantejament en positiu que 

reivindiqui la seva qualitat i l’ús de la llengua. 

Cultura Regular les produccions culturals per 

prioritzar l’autoria catalana 

Regular el paisatge audiovisual i sonor català en la 

ràdio i la televisió per obtenir una difusió de la 

producció catalana musical i audiovisual, entre 

d’altres, davant de la producció en llengües 

hegemòniques. 
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Cultura 
Oferir descomptes exclusius en productes 

culturals per ús educatiu en català al 

professorat i equip docent 

Finançar descomptes en productes culturals com a 

recurs educatiu per tal que els docents puguin 

utilitzar-los a les aules. El seu objectiu és incidir des 

del món cultural en el món de l’ensenyament i 

viceversa. 

Cultura Repensar la difusió de la cultura catalana a 

escala internacional 

Destinar esforços administratius i de difusió per tal 

que la cultura catalana sigui visible a escala 

internacional més enllà dels referents internacionals 

catalans de l’esport, per exemple. 

Cultura Promocionar festivals en català per fomentar 

la música catalana entre el jovent 

L’administració ha de coordinar-se amb els referents 

musicals catalans per tal de gestionar conjuntament 

un festival que tingui com a finalitat el gaudi de la 

música però amb perspectiva lingüística: música 

catalana. 

Cultura Replicar productes culturals referents i d’èxit, 

com ara el programa musical de TV3 Eufòria. 

Fomentar iniciatives que es basin en productes 

culturals que ja triomfen, com una forma 

d’identificació de productes atractius amb audiències 

fixes. El propòsit plantejat és acabar elaborant una 

oferta atractiva en català que tingui impacte. 

Cultura Impulsar un Món Còmic 

Impulsar un Món Còmic basat en el festival literari 

Món Llibre existent, basat en el còmic i el manga per 

tal d’arribar a un públic més juvenil i infantil 

Educació i recerca Basar el programa educatiu català al 

programa d’educació francès 

El programa educatiu francès fomenta sortides 

escolars curriculars a sectors culturals, com ara el 

cinema, el teatre, la dansa, entre d’altres, de forma 

habitual. El seu objectiu és familiaritzar infants i joves 

amb la cultura catalana. 

Educació i recerca 
Incloure en el currículum del sector educatiu 

activitats de descobriment de les entitats i 

iniciatives culturals locals 

L’objectiu d’aquesta proposta és fomentar 

l’associacionisme cultural local com a forma d’apropar 

la cultura al jovent a petita escala i des d’un àmbit que 

els és proper. 

Educació i recerca 
Fomentar programes d’intercanvi escolars i 

universitaris entre els territoris de parla 

catalana 

Mitjançant intercanvis escolars i universitaris es pretén 

fomentar una mobilització educativa i cultural entre 

els territoris dels Països Catalans, incidint 

especialment en el jovent. 
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Educació i recerca 

Impulsar estades de formació cultural 

(teatral, cinematogràfica, de dansa, de ràdio, 

literària, etc.) a casals d’estiu i durant les 

vacances 

Coordinació entre l’administració i els sectors culturals 

per tal de subvencionar i gestionar aquestes estades 

amb la finalitat d’apropar al jovent a un vessant de la 

cultura més activa, on puguin participar i conèixer els 

sectors internament. 

Cultura Subvencionar intercanvis musicals de joves 

arreu dels Països Catalans 

Un mateix llenguatge entre diferents territoris 

fomenta una major visibilitat d’un ventall cultural i 

lingüístic més ampli, reforçant l’autoestima de la 

llengua. 

Educació i recerca 
Incloure el Pla de Foment de la Lectura com 

a eix central de la política educativa a 

Catalunya 

La primera responsabilitat de l'escola pública és 

formar lectors competents i aquests lectors 

competents han de ser competents també en la 

llengua que articula la seva cultura. 

Audiovisual Exigir una participació activa de la CCMA en 

el Pla de Foment de la Lectura escolar 

Mitjançant una promoció dels plans de foment 

culturals en mitjans de comunicació públics, es donen 

a conèixer els esforços duts a terme quant a l’oferta 

cultural existent 

Educació i recerca Donar a conèixer i impulsar projectes com el 

de Premià es llegeix a escoles i instituts 

Aquest projecte consisteix a donar a conèixer la 

cultura darrera els nomenclàtors locals que fan 

referència a autors i altres artistes. S’explica qui són 

aquests personatges i perquè són rellevants per la 

cultura local i per la cultura catalana en genera. 

Cohesió social i 

acolliment 

Ampliar l’oferta de cursos en català del 

Consorci de Normalització Lingüística per a 

persones estrangeres i nouvingudes o 

castellanoparlants 

L’oferta que s’ofereix des del consorci de 

Normalització Lingüística no és suficient per abastir la 

demanda existent. Si el consorci no pot fer front a 

aquesta demanda, ha d’optar per homologar altres 

centres d’idiomes. 

Administració pública Aplicar una Llei d’Excepció Cultural com la 

que té França, més enllà del món audiovisual 

Aquesta llei garanteix polítiques actives de promoció 

i protecció de la llengua i la cultura locals, des de 

lògiques no mercantils. 

Cultura 
Subvencions al sector teatral per oferir 

fragments de l’oferta de teatre en escenaris 

no habituals 

Dur a terme exhibicions de teatre en espais com el 

carrer o les escoles democratitza la cultura i li dona 

visibilitat en un sentit més ampli. El consumidor no 

busca l’oferta sinó que l’oferta busca el consumidor. 
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Cultura Incloure la promoció activa de totes les 

entrades culturals en català. 

Les estrenes musicals, les estrenes de cinema, les 

estrenes teatrals, entre d’altres, han de rebre una 

promoció potent per part dels mitjans de comunicació 

públics. 

Administració pública 

Crear plans de coordinació entre 

l’administració i les grans produccions 

culturals per fomentar l’adaptació 

d’aquestes al català 

Les produccions culturals estrangeres d’èxit també 

han de ser importades a Catalunya en català. Es posa 

com a exemple el doblatge i la subtitulació de films en 

català. 

Cultura 
Augmentar el consum cultural en general, 

com a pas previ per centrar les polítiques en 

les ràtios de consum en català 

El problema de la cultura en català, és molts cops, la 

falta de consum cultural en general. Per atacar 

aquesta dificultat s’ha de promocionar mitjançant els 

mitjans i l’administració l’oferta cultural existent en 

general, focalitzant-se, més endavant, en la catalana. 

Cultura 

Estimular l’oferta de gèneres i franges 

poblacionals no ateses per la cultura en 

català mitjançant promoció, plans 

estratègics de recerca de temàtiques no 

ateses i subvencions públiques als sectors 

Es considera que gèneres literaris com el còmic o la 

novel·la romàntica en català tenen unes ràtios de 

producció molt baixes. També hi ha manca de 

representació literària per homes de 35 a 50 anys. 

Aquests buits s’han d’omplir amb oferta i promoció. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Invertir en creació de continguts de 

videojocs amb referents (geogràfics, de 

personatges culturals, etc.) del país 

L’objectiu de la proposta és fer de la cultura catalana, 

tant pel seu vessant lingüístic com pel seu contingut, 

una eina atractiva per a l’oci, a més a més 

d’identificable amb l’entorn local dels catalans. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Crear vincles amb els grans productors de 

videojocs des de l’administració per traduir-

ne els més famosos al català 

Tenir una oferta en català de videojocs que per se 

compten amb un gran rang de consumidors pot 

generar un impacte elevat en la normalització del 

català i el seu trasllat al món de l’oci, sobretot entre 

les persones joves. 

Cultura 
Dedicar espais en horari de màxima 

audiència en els mitjans de comunicació 

públics a cantautors catalans 

Augmentar el reconeixement dels cantautors 

catalans en mitjans de televisió públic per donar 

visibilitat a l’existència d’una cultura pròpia catalana. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Dedicar espais en els mitjans de 

comunicació audiovisuals i sonors públics a 

la literatura. 

La proposta té dos objectius principals. D’una banda, 

la promoció de la literatura per incentivar els 

potencials consumidors i augmentar els hàbits 

lectors en general i, d’altra banda, fer-ho en català i 

mitjançant literatura catalana. 
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Eix temàtic Propostes Observacions 

Audiovisual 
Elaborar un marc compartit de polítiques 

estratègiques en l’àmbit audiovisual 

Crear un marc de polítiques estratègiques en l’àmbit 
audiovisual compartides entre l’administració 
pública, la CCMA, el sector audiovisual i la societat 
civil, per tal de coordinar els objectius, línies d’acció 
i recursos de forma òptima. 

Audiovisual Elaborar un codi de bones pràctiques per 

al sector audiovisual en català 

Aquest codi ha de pactar-se, en la mesura el 
possible, entre tots els agents del sector audiovisual 
del territori lingüístic català. 

Audiovisual 

Crear un recurs públic en línia 

d’identificació i promoció el contingut 

audiovisual en català existent a les 

plataformes de vídeo 

Fer un seguiment dels fluxos d’incorporació del 
contingut en català a les plataformes, elaborar una 
base de dades i promocionar el contingut 
audiovisual mitjançant un portal web en línia que 
ofereixi tot el contingut en català disponible. 

Audiovisual 
Incentivar que les plataformes de vídeo 

tinguin la seva interfície en català 

Promoure la creació de la versió en català de les 

plataformes de contingut audiovisual (Netflix, HBO, 

PrimeVideo...). 

Audiovisual 

Promoure acords de col·laboració entre 

l’administració pública i les grans 

plataformes audiovisuals per generar, 

oferir i promocionar el contingut en català 

Fomentar relacions de col·laboració entre 
l’administració pública i les grans plataformes 
audiovisuals internacionals, seguint el model 
escandinau, on es prioritza la col·laboració a la 
sanció o la competició. 

Audiovisual 

Promoure el doblatge i la subtitulació al 

català de les grans produccions 

audiovisuals, les sèries i pel·lícules d’èxit 

internacional 

Augmentar el pressupost pel doblatge i la 
subtitulació de continguts amb altes taxes de 
visibilitat i permanència. Especialment d’aquells 
continguts actuals i de moda que es troben 
disponibles en plataformes de vídeo a demanda. 

Audiovisual 

Elaborar una base de dades completa i 

única de doblatges i subtitulacions 

existents 

Aquesta base de dades completa i única es crea amb 

el propòsit de posar a disposició de tots els canals de 

distribució audiovisual aquesta oferta perquè pugui 

ser aprofitada i no quedi en l’oblit. 

Audiovisual 

Estimular la cessió i la bona gestió dels 

doblatges i subtitulacions finançats amb 

fons públics cap a plataformes de vídeo i 

cadenes de televisió 

Col·laborar amb les plataformes, els cinemes i els 
canals de contingut audiovisual per la cessió, emissió 
i promoció dels doblatges i subtitulacions en llengua 
catalana. Prioritzar aquells continguts de valor (amb 

més permanència i visibilitat al llarg del temps). 
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Audiovisual i mitjans 

de comunicació 

Estudiar l’oferta televisiva que pugui 

generar més atracció i comunitat a la 

CCMA 

Crear plans estratègics de consum per identificar 
quina és l’oferta potencial capaç de generar més 
consumidors de contingut en català per invertir de 
forma solvent els recursos. Buscar referents d’èxit 
per replicar-los o basar els nous continguts. 

Audiovisual i mitjans 

de comunicació 

Desenvolupar estratègies de seducció de 

nous públics a la CCMA 

Desenvolupar polítiques públiques en relació a la 
demanda i el públic. Treballar els nous públics, 
sobretot els joves, per generar-los l’hàbit de consum 
televisiu. 

Audiovisual i mitjans 

de comunicació 

Impulsar polítiques d’ajuts a la producció 
orientades al públic infantil i juvenil 

Orientar la política d’ajuts a la producció d’obres 
audiovisuals per estimular la demanda infantil i 
juvenil. Impulsar polítiques potents de suport a la 
producció de continguts infantils i juvenils. 

Audiovisual i mitjans 

de comunicació 

Reactivar el canal infantil i juvenil  de la 

CCMA a través d’una oferta 

multiplataforma i multimèdia 

Reactivar el canal juvenil de TV3 amb contingut 
atractiu i de qualitat. Oferir una plataforma 
adaptada a les tendències i mitjans actuals. 
Desenvolupar eines per crear continguts i 
interactuar-hi. 

Audiovisual Suport als creadors de contingut en català 

Donar un major suport, acompanyament i difusió als 
i les creadores de contingut en català a les xarxes 
socials. 

Audiovisual 
Crear incubadores de contingut 

audiovisual en català a la xarxa 

Les incubadores de recursos tenen la finalitat de 
potenciar el talent audiovisual del jovent per abastir-

los de tota mena de recursos i tecnologia 
multimèdia sense perdre el seu potencial contingut 
per manca d’oportunitats. 

Audiovisual 
Pla de subvencions a continguts 

audiovisuals en català 

Elaborar un pla de subvencions que vetlli pel 

compliment de la presència de la llengua en el 

contingut audiovisual. 

Audiovisual 

Fomentar la creació i interrelació de 

continguts entre els canals de televisió 

públics d’arreu dels Països Catalans 

Fomentar una aliança entre TV3, IB3 i À punt per 
crear i difondre continguts conjuntament. Potenciar 
la graella televisiva conjunta en l’àmbit digital i 
fomentar la reciprocitat entre programes en les 
graelles lineals de cada cadena de televisió. 
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Audiovisual 
Impulsar el mercat audiovisual i sonor dels 

Països Catalans a través de coproduccions 

Promocionar projectes audiovisuals i sonors 
conjunts en l’àmbit dels Països Catalans per 
estimular l’oferta de podcasts i creadors de 
contingut. Es proposa impulsar un festival 
audiovisual obert a la població infantil i juvenil. 
lingüístic.

Audiovisual 

Elaborar campanyes publicitàries 

institucionals d’incentiu del consum 

audiovisual en català 

Campanyes sobre l’estat i els beneficis del consum 
audiovisual en català, apel·lant a l’autoidentificació 
cultural. Amb el suport de referents per mostrar la 
llengua com quelcom atractiu i com a eina d’acollida, 
sense connotacions institucionals ni polítiques. 

Audiovisual 
Recuperar un programa de divulgació i 

crítica cinematogràfica a la CCMA 

Incloure programes sobre divulgació i crítica 

cinematogràfica a la televisió pública. 

Cultura i Educació 
Facilitar materials audiovisuals a les 

escoles i descomptes productes culturals 

Finançar descomptes en productes culturals com a 

recursos educatius per tal que els docents puguin 

utilitzar-los a les aules. La seva finalitat és incidir, des 

del món cultural, en el món de l’ensenyament, i 

viceversa, per normalitzar el consum de català. 

Audiovisual i Educació 
Incloure visites escolars als cinemes de 

proximitat al currículum escolar 

Introduir al currículum escolar sortides escolars a 

sales de cinema i de cinema cooperatiu local. 

Audiovisual i Cultura 
Incentivar la creació de clubs de fans de 

produccions audiovisuals catalanes 

Impulsar la generació de clubs de fans i identificar 

aquells que per se promocionen les produccions en 

català. 

Audiovisual i Àmbit 

laboral i 

socioeconòmic 

Oferir abonaments a plataformes de vídeo 

en l’àmbit empresarial 

Crear un conveni entre l’administració i el sector 

empresarial audiovisual de grans produccions o de 

plataformes de contingut, per crear abonaments 

atractius per plataformes, com Filmin, per exemple. 

Audiovisual 

Crear un equip d’experts que treballi per 

l’anàlisi i la rendició de comptes quant a 

les lleis de protecció del català en el sector 

L’equip ha d’encarregar-se d’analitzar la normativa 
vigent en l’àmbit europeu, estatal i català per 
protegir l’ús de la llengua en el sector. Per això, ha 
de generar indicadors d’incompliment i protocols de 
denúncia. 
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Audiovisual 
Crear un observatori de la llei política 

lingüística 

L’administració pública ha de crear indicadors de 

compliment de la llei de política lingüística i generar 

polítiques de rendició de comptes per aquelles 

entitats que no ho compleixin. 

Audiovisual Ampliar l’impacte de la Llei del Cinema 

Vetllar pel compliment de la llei vigent de política 
lingüística quant a la presència del català en el 
cinema. Alhora revisar els objectius i requisits legals 
de la llei per augmentar l’impacte previst. 

Audiovisual 
Aplicar la regulació quant a l’oferta en 

català a la TDT i la ràdio 

Garantir que els continguts que apareixen en les 
cadenes televisives i de ràdio catalanes siguin en 
català i que els continguts en altres llengües, com a 
mínim, se subtitulin. Si s’invita un ponent o tertulià, 
que la resta es dirigeixi a ell en català. 

Àmbit Estatal, Europeu 

i Internacional 

Difondre la Carta Europea de les Llengües 
Regionals i Minoritàries entre la ciutadania 

Donar a conèixer la Carta Europea de les Llengües 

Regionals i Minoritàries perquè la ciutadania 

conegui els requisits lingüístics que s’han de complir 

per llei i pugui efectuar les denúncies al Consell 

d’Europa necessàries degudes a l’incompliment. 

Audiovisual i Àmbit 

laboral i 

socioeconòmic 

Difondre les funcions de l’Agència Catalana 
de Consum en matèria lingüística 

Donar a conèixer la possibilitat de denúncia 

mitjançant l’Agència Catalana de Consum per la 

manca d’oferta audiovisual en català. 

Audiovisual 
Promoure la participació en les campanyes 

de la Plataforma per la Llengua 
Participació en les campanyes de denúncia i 
propostes de la Plataforma per la Llengua. 

Audiovisual 

Impulsar campanyes de pressió a 
distribuïdores de contingut audiovisual 
perquè promocionen el contingut en 

català 

Reclamació civil a les distribuïdores catalanes com 

Selecta Vision per catalanitzar la seva web i els seus 

continguts, actualment en castellà. 
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Eix temàtic Propostes Observacions 

Mitjans de 

comunicació 

Aplicar un protocol de bones 

pràctiques lingüístiques als mitjans 

públics perquè el català sigui la llengua 

d’ús comuna 

Dotar als mitjans de comunicació públics de 

recursos i protocols per garantir l’ús del català en 

el conjunt de la programació. Doblar i subtitular 

tot el contingut en català, establir que s’adreci en 

català a tothom, etc. 

Audiovisual Crear un programa audiovisual per 

aprendre la llengua catalana 

Un projecte audiovisual per facilitar 

l’aprenentatge i perfeccionament del català. Ha 

de reflectir la diversitat cultural lingüística del 

país i pot complementar-se amb contingut 

creats pels aprenents o autòctons. 

Audiovisual 
Impulsar un programa de suport als 

continguts audiovisuals adreçats al 

públic infantil i adolescent 

Oferir suport públic al contingut escrit i 

audiovisual en català adreçat al sector juvenil i 

infantil, i facilitar suport econòmic, logístic i 

mediàtic als creadors de contingut per aquesta 

franja d’edat. 

Cultura 

Crear una campanya de sensibilització 

per promocionar la cultura i la llengua 

catalana amb focus a l’arrelament del 

territori 

Campanya sobre l’ús del català i la promoció de 

la cultura catalana adreçada a persones 

nouvingudes per tal d’incentivar el coneixement 

de la cultura i l’arrelament al territori. Vehicular-

ho amb referents lingüístics. 

Audiovisual 

Crear una plataforma que integri i 

difongui el conjunt dels continguts 

audiovisuals dels mitjans locals arrelats 

al territori 

Plataforma audiovisual on convergeixi el 

contingut de diversos mitjans audiovisuals i 

radiofònics per aglutinar continguts diversos, de 

diferents canals, territoris i d’àmbits locals. 

També s’inclou la creació de continguts. 

Mitjans de 

comunicació 

Afavorir la premsa en català millorant el 

pla de subvencions 

Augmentar la quantitat de subvencions 

públiques destinades al foment de tota la 

premsa en català (premsa escrita, radio, televisió 

i mitjans digitals) i establir criteris de qualitat en 

l’assignació d’aquestes per eliminar-ne les 

connotacions polítiques. 

Administració pública 

Vincular la publicitat institucional a 

l’exigència de publicar continguts en 

català 

Establir com a condició per la inserció de 

publicitat institucional en els mitjans de 

comunicació la publicació de continguts en 

llengua catalana. 
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Educació i recerca 
Reforçar l’ensenyament de la llengua 

catalana a les facultats de periodisme 

Modificar el pla d’estudis del grau de periodisme 

per augmentar els crèdits de les assignatures 

vinculades a la redacció en català i establir uns 

criteris d’avaluació més exigents per millorar la 

qualitat lingüística tant present com futura. 

Mitjans de 

comunicació 

Garantir el doblatge al català integral 

de tots els anuncis que apareguin en 

els mitjans de comunicació públics 

Evitar la presència de contingut publicitari no 

doblat al català, sobretot pel que fa als anuncis 

publicitaris en castellà, que no es perceben com 

si es tractés d’un altre idioma. Si no es pot 

doblar, es proposa subtitular-los. 

Audiovisual 

Augmentar el percentatge mínim exigit 

de programació en català a les 

concessions de freqüències de ràdio i 

televisió 

Es tracta d’implicar aquelles freqüències de ràdio 

i televisió estrangeres que operen en territori 

català o de parla catalana per tal que se’ls 

exigeixi un mínim establert i obligatori de 

contingut en català. 

Mitjans de 

comunicació 

Proporcionar traductors simultanis, 

doblatge o subtitulació a invitats, 

tertulians o entrevistats, 

castellanoparlants 

El propòsit és que mitjançant la dotació de 

traducció simultània, s’eviti que els programes 

catalans canviïn l’idioma de les seves 

interaccions per adaptar-se als invitats 

estrangers o castellanoparlants. Es proposa 

també el doblatge o la subtitulació si es possible. 

Audiovisual 

Garantir el manteniment del català en 

la mesura del possible en les sèries 

televisades a les cadenes públiques 

Establir un acord entre l’administració i la 

direcció de les cadenes públiques per concretar 

la presència de català mínima amb què han de 

comptar les sèries produïdes pels mitjans 

audiovisuals públics. El propòsit és reforçar que 

el català és la llengua d’ús comú. 

Audiovisual 

Evitar el doblatge de les variants 

dialectals pròpiament catalanes, 

sobretot les occidentals 

Mostrar una paritat entre els dialectes catalans 

per tal de no menystenir variants dialectals i 

enaltir la resta, ja que reforça la visió d’un català 

correcte i un d’incorrecte o que no s’entén. No 

promou la diversitat de la llengua catalana. 

Audiovisual 
Fomentar el doblatge i la subtitulació 

en català de més continguts 

audiovisuals d’èxit 

El fet de treballar amb productes d’èxit i 

generadors de grans audiències per catalanitzar-

los té el propòsit d’evitar que el consum 

d’aquests productes es dugui a terme en 

llengües estrangeres o en castellà. 

Mitjans de 

comunicació 

Afavorir les cooperatives de mitjans de 

comunicació en català 

Mitjançant el reforç econòmic i les subvencions 

d’aquestes cooperatives, el repartiment pot ser 

més equitatiu i eficient. 
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Mitjans de 

comunicació 

Afavorir la ràdio en català millorant el 

pla de subvencions 

Augmentar la quantitat de subvencions 

públiques destinades la ràdio en català perquè el 

sector pugui reforçar el contingut en aquesta 

llengua, així com la seva promoció i repercussió. 

Administració pública 
Traspassar la CCMA al Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya 

El propòsit d’aquest traspàs és reactivar el paper 

cultural que del contingut generat per la CCMA. 

El propòsit de la mesura és fomentar una millora 

en la política lingüística interna de la CCMA. 

Administració pública 
Elaborar campanyes de conscienciació 

sobre el consum de contingut en català 

Campanyes publicitàries per promoure i 

conscienciar la ciutadania de la importància de 

consumir productes audiovisuals, radiofònics, de 

premsa i mitjans digitals en català. 

Mitjans de 

comunicació 

Incloure referents en la programació 

dels diferents mitjans 

La inclusió de referents en el contingut dels 

mitjans té l’objectiu de normalitzar i servir 

d’exemple a la ciutadania d’un ús normal del 

català en aquest sector i en la vida en general, 

per no relegar el català a un segon pla. 

Audiovisual 

Traslladar els continguts audiovisuals 

dels mitjans tradicionals als mitjans a la 

carta 

Davant la pèrdua d’importància i audiències dels 

mitjans televisius tradicionals, es proposa 

augmentar el consum dels continguts en català 

traslladant-los a les plataformes a la carta. 

Mitjans de 

comunicació 

Crear un agregador de premsa en 

català a la carta 

Mitjançant una plataforma de premsa a la carta, 

els ciutadans tenen més facilitat a l’hora de 

consumir continguts i noticiaris procedents de 

mitjans diversos en català. 

Audiovisual Crear agregadors de contingut 

audiovisual en català 

Es posa com exemple agregadors com 

Desdelsofà.cat, impulsat per Òmnium Cultural. La 

idea es posar a la disposició de la ciutadania una 

eina per facilitar la cerca i consum de contingut 

audiovisual en català. 

Mitjans de 

comunicació 

Crear revistes en català dedicades al 

jovent adolescent, un sector no cobert 

Es tracta de perllongar el contingut de revistes ja 

existents que solen centrar-se en un públic 

menor de tretze anys. Fomentant el contingut 

lector de revista per al jovent es fomentarà el 

consum lector en català en general. 
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Cultura 

Potenciar l’edició de còmics, videojocs i 

videoblogs en català per a totes les 

edats 

Aquests gèneres manquen d’una producció més 

àmplia en llengua catalana, per la qual cosa, la 

seva elaboració pot generar nous públics 

consumidors de contingut en català. 

Mitjans de 

comunicació 

Reactivar els canals dedicats a la 

premsa adreçada al públic infantil i 

juvenil 

La premsa adreçada al sector infantil i jove no 

està coberta en català. Es posa com a exemple el 

programa InfoK, que generava audiències entre 

aquesta franja d’edat. El seu objectiu és crear 

l’hàbit de consumir premsa en català. 

Administració pública Reestructurar i rejovenir la plantilla de 

la CCMA 

Mitjançant la integració de professionals de 

l’àmbit audiovisual més joves, l’impacte esperat 

és que el contingut sigui més actual i que 

s’adapti tant als interessos desatesos del jovent 

com a les eines digitals de les noves plataformes. 

Audiovisual 
Reactivar la programació del 3XL i 

Súper 3 com a canals atractius i amb 

contingut de qualitat per al jovent 

Reprendre la programació d’aquests canals té 

l’objectiu d’atendre el sector infantil i jove per 

mantenir el consum lleial d’aquestes audiències, 

a l’hora que pretén evitar que hagin de consumir 

programació infantil i juvenil de cadenes 

castellanes o estrangeres. 

Administració pública 

Subvencionar l’aportació econòmica 

extraordinària per a la compra i 

producció de continguts infantils i 

juvenils 

La finalitat d’aquesta proposta és incentivar la 

producció, programació i retransmissió de 

continguts infantils i juvenils en català, per tal de 

reactivar aquests públics com a consumidors en 

llengua catalana. 

Audiovisual 

Elaborar un pla estratègic de rèplica en 

català de programes d’èxit i grans 

audiències 

Es tracta de fer una cerca activa i constant de 

continguts audiovisuals i radiofònics que 

impliquin grans audiències per tal de replicar 

aquells elements que els suposen com a 

exitosos. Com a exemple es posa el programa 

musical de TV3 Eufòria. 

Educació i recerca 
Establir lligams entre els mitjans de 

comunicació i el sector educatiu 

Mitjançant uns lligams forts entre ambdós 

sectors, el professorat pot recórrer a recursos ja 

existents provinents dels mitjans de 

comunicació, com ara revistes com Petit Sàpiens 

o Cavall Fort, o el programa InfoK, a tall d’eines

educatives. Al mateix temps, es reforça i

normalitza el consum d’aquests continguts en

català.
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Eix temàtic Propostes Observacions 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Crear i difondre un canal de referència 

agregant totes les eines digitals de 

promoció del català i contingut audiovisual 

Impulsar un gran magatzem de recursos en català a 

Internet, útils per promoure el català i iniciatives que 

agreguin contingut audiovisual. El propòsit és 

aglomerar les eines per facilitar-ne la cerca. És 

necessària una forta promoció. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Crear un pla estratègic de comunicació 

impulsat des de l’administració, societat 

civil i empreses 

Aquest pla estratègic de comunicació ha de tenir en 

compte els diferents serveis i recursos de contingut en 

català al món digital. El seu propòsit és la promoció 

del contingut en català a Internet, així com el 

seguiment, l’avaluació i la rendició de comptes dels 

diferents implicats en la producció i consum d’aquest 

contingut. 

Administracions 

públiques 

Crear sistemes d’incentivació i 

reconeixement de l’ús de la llengua en 

convocatòries públiques de subvencions i 

contractacions 

Promoure incentius per utilitzar la llengua catalana en 

els criteris de puntuació de convocatòries públiques, 

subvencions, contractacions o concursos, entre 

d’altres. Posa especial èmfasi en el vessant 

d’incentivació en comptes dels criteris restrictius. 

Educació i recerca Fomentar el projecte AINA a les escoles i 

instituts per arribar a la gent jove 

Per fer-ho, s’ha d’adaptar el projecte al públic juvenil 

mitjançant la ludificació de l’aplicació a través de 

diferents eines. El seu objectiu és incentivar la 

implicació de les franges d’edats juvenils per la millora 

del projecte en si. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Promoure concursos de creació de 

continguts en línia sobre temàtiques 

diverses 

El propòsit és estimular la creació digital en català a 

través de l’organització de concursos en línia, a l’hora 

de dotar de suport econòmic i reconeixement públic 

els projectes emergents de qualitat i els seus creadors 

i impulsors. Es tracta de videojocs, blogs, Jocs Florals 

en línia, etc. 

Administracions 

públiques 
Impulsar la tramitació en línia a través de 

xats conversacionals en llengua catalana a 

l’administració pública 

El propòsit és normalitzar l’ús del català en l’àmbit de 

l’atenció al públic mitjançant la introducció d’eines 

lingüístiques digitals com els bots conversacionals i 

sistemes d’atenció automatitzada. Ho impulsaria la 

Generalitat de Catalunya, adaptant-ho, des d’un 

primer moment, a la digitalització interna de 

l’administració pública catalana. 

Cultura 
Establir relacions des dels poders públics 

amb les empreses de videojocs per explorar 

vies d’introducció del català en els jocs 

L’objectiu de la proposta és aconseguir que les 

consoles i videojocs més populars del mercat estiguin 

disponibles en català. És indispensable l’elaboració 

d’una ronda de contactes exploratòria per part dels 

representants polítics catalans amb les principals 

corporacions del món dels videojocs. 
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Cultura 

Crear competicions esportives de videojocs 

populars a nivell territorial i donar suport a 

les ja existents amb el suport d’influencers i 

comentaristes 

Competicions d’esports electrònics populars en català 

a nivell territorial i nacional. Promoure la formació 

d’equips a escala escolar, municipal i comarcal per 

reivindicar el sentiment de pertinença, la proximitat i 

la qualitat competitiva com a fet diferencial. 

Administracions 

públiques 

Campanya de difusió institucional del 

Catalanitzador en els centres públics per tal 

que les interfícies dels dispositius estiguin 

en català 

Incentivar que la configuració dels ordinadors i 

mitjans de comunicació interns de tota l’administració 

pública sigui en català per defecte.  Per implementar-

la es podria fer una campanya de difusió interna i 

externa d’eines automàtiques com el Catalanitzador 

de Softcatalà. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Obrir canals de negociació entre 

l’administració i les principals empreses de 

videojocs per incloure suport tècnic en 

català a les consoles 

La inclusió del català a la interfície de les principals 

consoles (d’empreses globals com Nintendo, Sony, 

Microsoft i Steam) és el primer pas per a la creació i 

adaptació de videojocs en català. 

Administracions 

públiques 

Elaborar campanyes de normalització del 

català amb referents lingüístics i influencers 

a l’hora que se’ls promociona i se’ls dona 

visibilitat mitjançant un start-system 

Start-system de continguts i creadors digitals perquè 

els principals YouTubers i Twitchers, així com 

influencers catalans, entre d’altres, siguin 

promocionats i inclosos en les campanyes de 

normalització del català. D’aquesta forma, s’incentiva 

que continuïn generant continguts en català. 

Administracions 

públiques 

Coordinació de les administracions de tot el 

domini lingüístic per agrupar esforços i 

recursos quant a la incorporació de la 

llengua en l’àmbit digital 

Configurar-se com a mercat catalanoparlant amb uns 

mateixos objectius i reunint esforços perquè siguin 

més efectius quant a la cocreació de continguts i 

serveis, denúncia i regulació de la presència del català 

a les diferents corporacions, atorgament de suport 

econòmic a projectes i iniciatives transfrontereres, etc. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Atorgar premis i beques per als creadors de 

contingut i serveis digitals en català 

Incentivar els creadors a seguir donant perspectiva 

lingüística al seu contingut en plataformes com 

Twitch, TikTok, etc. En aquesta línia, es pretén que 

l’administració influenciï aquells creadors de 

contingut catalanoparlants que no duguin a terme les 

seves tasques en català. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Configurar dispositius mòbils, ordinadors, 

tauletes digitals, entre d’altres, en català i 

navegar digitalment en català 

La finalitat de la mesura és normalitzar l’ús del català 

en l’àmbit digital i, a més a més, influenciar les 

estadístiques dels cercadors perquè identifiquin els 

usuaris com a usuaris catalanoparlants i que 

l’algoritme de cerques s’adapti a aquest factor. 
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Administracions 

públiques 

Elaborar campanyes per conscienciar la 

ciutadania i PIMES de la importància de la 

configuració en català de les interfícies 

digitals, incloent-hi instruccions per fer-ho 

Les campanyes tenen l’objectiu de mostrar els 

avantatges per als usuaris digitals de la configuració 

en català dels seus dispositius electrònics. Han de 

comptar amb una guia per facilitar-ne la configuració 

i amb mecanismes de denúncia o petició per aquells 

espais que no ofereixin la possibilitat de fer-ho. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Piratejar les principals plataformes 

audiovisuals i de contingut digital atractiu 

per tal d’introduir continguts en català 

Aquesta iniciativa, pensada per a la ciutadania i sense 

vinculació amb el món institucional, pretén que es 

duguin a terme accions de hacking ètic, principalment 

a les grans plataformes (Netflix, PrimeVideo, HBO...) 

per introduir continguts en català o boicotejar-les. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Recórrer a la denúncia, el boicot o les 

peticions per tal d’incloure el català en 

eines i plataformes digitals conegudes 

Aquestes mesures haurien de ser impulsades per la 

ciutadania per tal de mostrar rebuig o suport a 

diferents entitats a tall de rendició de comptes amb 

aquelles plataformes que no incloguin el català en les 

seves interfícies o continguts. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Desenvolupar un complement plug-in per 

generar subtitulació automàtica al català 

Un complement plug-in de subtitulació automàtica al 

català facilitaria i dinamitzaria aquesta subtitulació per 

tal de comptar amb aquesta en la major part de 

continguts possibles. Una plataforma en la qual pot 

ser molt útil és a YouTube. 

Administracions 

públiques 

Propiciar la contractació pública per una 

millor valoració de les propostes per 

incloure el català 

Mitjançant procediments de contractació pública 

l’administració podrà seleccionar la millor oferta per 

executar projectes d’inclusió del català en els diferents 

àmbits digitals. 

Audiovisual 

Desenvolupament d’un pla per a la 

identificació dels principals clubs de fans de 

continguts en català i col·laboració amb 

aquests per la promoció dels continguts 

L’objectiu és realimentar de forma eficient la difusió 

que fan els clubs de fans dels continguts exitosos, a la 

vegada que s’identifiquen els continguts que generen 

més audiències per observar els seus trets 

característics i poder replicar-los en un futur. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Incorporació de xats en línia a les 

plataformes de mitjans audiovisuals durant 

la retransmissió de programes i activitats 

esportives, entre d’altres 

La finalitat d’aquesta mesura és modernitzar la 

retransmissió tradicional de certs programes 

mitjançant eines digitals per generar dinàmiques més 

participatives entre els espectadors i augmentar la 

competitivitat dels continguts per augmentar-ne el 

consum. 
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Mitjans de 

comunicació 

Donar visibilitat als videojocs existents en 

català, així com a les comunitats de 

videojugadors en català, mitjançant 

informació en portals web o als noticiaris 

Davant el fet que molts consumidors de videojocs 

catalanoparlants desconeixen que existeixen jocs en 

català, l’objectiu de la proposta és que l’administració 

els doni visibilitat, així com a les comunitats de 

videojocs en català com ara Gaming.cat. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Impulsar la cocreació de continguts entre 

els diferents territoris de parla catalana, 

mitjançant la col·laboració entre totes les 

administracions del domini lingüístic 

Per tal de fer més efectives les accions al voltant d’un 

món digitalitzat global, es proposa dur terme accions 

col·laboratives entre les diferents administracions per 

augmentar la presència del català a diferents mitjans i 

plataformes d’empreses a escala internacional. 

Administracions 

públiques 

Atorgament de subvencions i altres ajuts 

econòmics per a projectes digitals de 

promoció del català duts a terme de forma 

col·laborativa entre els territoris 

Col·laboració entre les administracions dels territoris 

de llengua catalana per tal d’atorgar ajuts econòmics 

que incentivin la participació entre PIMES, entitats i 

actors ciutadans en la creació de projectes digitals 

transfronterers i en català. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Reclamar la versió en català d’eines com 

l’Alexa (Amazon), Siri (Apple) o Google 

Assistant (Google) 

Dedicar esforços administratius a la negociació amb 

grans corporacions digitals per fer-los veure el valor 

afegit que implica la inclusió del català en les diferents 

eines d’intel·ligència artificial. Implicar la ciutadania en 

campanyes de protesta i de petició. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Atorgament de premis de creació d’eines 

d’IA en català 

Incentivar la creació catalanoparlant d’eines 

d’intel·ligència artificial per tal d’augmentar-ne la 

producció i, per tant, els usos posteriors. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Implicar la ciutadania i les PIMES catalanes 

per tal d’aportar dades i augmentar l’ús de 

l’eina d’IA AINA. 

Mitjançant el màxim nombre d’aportació de dades i 

d’implicacions amb aquesta eina catalana 

d’intel·ligència artificial, s’assolirà una qualitat major i 

dels seus serveis, fomentant els seus potencials usos 

posteriors. 

Administracions 

públiques 

Elaborar campanyes per promocionar webs 

lingüístiques com Forvo, Softcatalà o 

Catvers 

Donar a conèixer eines digitals d’ús lingüístic 

dedicades al català per tal que la ciutadania i les 

empreses les coneguin, les tinguin a la seva disposició 

i les emprin en els seus usos quotidians i s’adhereixin 

a elles. 
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Eix temàtic Propostes Observacions 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Concedir exempcions o bonificacions fiscals 

a empreses que promouen la contractació 

de persones amb un nivell de català o que 

realitzin formacions 

La concessió d’exempcions i bonificacions fiscals 

pretén incentivar que les empreses contractin 

personal amb un nivell certificat en català i que 

dediquin temps de la formació continuada al seu 

aprenentatge. Es proposa també la creació de parelles 

lingüístiques. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Impulsar un segell de qualitat lingüística en 

l’àmbit empresarial 

Un certificat que reconegui les bones pràctiques 

lingüístiques internes i externes de les PIMES. Per fer-

ho, s’han d’oferir facilitats en el procés d’auditoria i 

certificació del segell, amb el suport del CNPL. 

Administracions 

públiques 

Promoure l’ús de clàusules lingüístiques en 

les relacions contractuals de l’administració 

pública 

Incentivar la inclusió de clàusules lingüístiques per al 

foment de l’ús de la llengua catalana en els contractes 

i acords que estableixin les administracions públiques 

amb els seus proveïdors de serveis. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Promoure una campanya de conscienciació 

institucional sobre el dret a rebre atenció al 

client en català 

Campanya de conscienciació sobre els drets dels i les 

consumidores i les obligacions de les empreses. 

També fer difusió del servei de denúncia de l’Agència 

Catalana del Consum per tal que la ciutadania reclami 

el dret a l’atenció al client en català a les grans 

empreses. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Desplegar i fer complir el Codi de Consum 

de Catalunya 

Desplegar el codi en l’àmbit empresarial de forma 

gradual amb l’objectiu de fer complir les mesures de 

foment de la llengua catalana.  Inicialment, s’hauria de 

prioritzar la divulgació, la didàctica i les ajudes en lloc 

de les sancions. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Potenciar la dinamització lingüística i els 

tàndems interns en l’àmbit empresarial amb 

el suport de l’administració pública 

Acompanyament en dinàmiques de grup, tàndems i 

parelles lingüístiques entre la plantilla de les empreses 

a tall de pràctiques formatives per aprendre el català, 

L’administració, el CNPL i la patronal haurien de 

cooperar per establir els criteris d’aquestes 

formacions. 

Administracions 

públiques 

Promoure l’assessorament des de 

l’administració a les empreses per tal de 

crear plans d’usos lingüístics 

Promoure un servei públic d’assessorament i 

acompanyament en la implementació del català com 

a llengua d’ús a les empreses. Establir una aliança 

entre administració, agents socials i empreses. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Creació d'una comissió d'àmbit empresarial 

a dependència del Consell Assessor de la 

Llengua 

La finalitat de la creació d’aquesta comissió és crear 

un departament dedicat exclusivament a la gestió dels 

usos lingüístics del món empresarial, entre d’altres. 
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Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Habilitar un registre públic d’iniciatives 

lingüístiques empresarials, per part del 

Departament de Treball 

El propòsit d’aquest registre és difondre les iniciatives 

empresarials verificables. Es posa com a exemple 

l’etiquetatge de productes. A més a més, és un 

mecanisme regulador i de rendició de comptes. 

Administracions 

públiques 
Crear un cos d’inspecció per a la inspecció 

del compliment del Codi de Consum de 

Catalunya 

El cos d’inspecció es crea a tall d’òrgan únic amb 

legitimitat i responsabilitat a la inspecció dels usos 

lingüístics en relació amb el Codi de Consum de 

Catalunya. L’objectiu és que aquesta inspecció no 

quedi difosa mitjançant la seva execució per part de 

departaments diversos no centrats en aquesta missió. 

Administracions 

públiques 

Passar la Secretaria de Política Lingüística a 

dependència de Vicepresidència 

Davant una situació d’infrafinançament del 

Departament de Cultura, el traspàs de la Secretaria de 

Política Lingüística a Vicepresidència aportaria a la 

secretaria un major finançament i pressupost per dur 

a terme les tasques pertinents. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Creació d’una campanya per incentivar les 

reclamacions via correu electrònic a 

empreses i a l’Agència Catalana del Consum 

Campanya informativa dirigida a la ciutadania per tal 

de fer-los coneixedors dels recursos de denúncia i de 

rendició de comptes amb què disposen. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Crear un observatori permanent encarregat 

d’estudiar la situació lingüística en l’àmbit 

empresarial 

La finalitat d’aquest observatori és la generació 

d’indicadors que possibilitin l’elaboració d’estudis per, 

finalment, dur a terme una diagnosi de major qualitat 

quant a la situació de la llengua catalana en el sector 

empresarial i laboral en el seu conjunt. 

Administracions 

públiques 
Elaborar campanyes de normalització 

lingüística 

Les campanyes han de ser pedagògiques per 

normalitzar el parlar amb la llengua pròpia en tots els 

àmbits, posant èmfasi en els actes administratius i de 

consum i en el món laboral en general. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Configurar tots els dispositius electrònics 

dels òrgans públics i les seves interfícies en 

català 

La configuració de les interfícies i dispositius 

electrònics en català són la base de la comunicació 

diària digital de l’administració. S’ha de garantir que 

totes les gestions que es facin a partir d’aquests 

dispositius ha de ser totalment en català. 

Administracions 

públiques 

Vetllar per la disponibilitat de 

documentació i material oficial en català 

S’ha de garantir que la documentació administrativa 

de les empreses, com ara contractes, nòmines, pactes, 

circulars, i altres materials com llibres i la resta de 

recursos siguin en català. 
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Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Elaborar tallers de conscienciació lingüística 

dins de les empreses 

Els tallers tenen l’objectiu d’informar tant el personal 

directiu com la plantilla de persones treballadores de 

l’empresa sobre la importància de l’ús del català 

interna i externa en el conjunt de l’activitat 

empresarial. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Vetllar per la disponibilitat de 

documentació empresarial en català 

La documentació oficial interna de les empreses, com 

ara els contractes, les nòmines, els pactes i les 

circulars, han d’estar disponibles en català. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Reclamar el català a les empreses que no 

l’ofereixen 

L’administració i els seus òrgans específics per 

aquesta tasca han de vetllar per la denúncia de 

l’exclusió del català en l’oferta d’algunes empreses, 

sobretot pel que fa a grans plataformes. Es posa com 

a exemple a Linkedin. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Impulsar vies de diàleg i de negociació 

obertes permanentment entre 

l’administració, els sindicats i les patronals 

Aquestes vies són indispensables per a la negociació 

col·lectiva i acordada entre el màxim nombre d’agents 

implicats possibles quant als usos lingüístics en 

l’àmbit laboral. Les negociacions que es duguin a 

terme per separat poden veure dificultats els seus 

objectius. 

Educació i recerca 

Augmentar el nombre d’itineraris de 

Formació Professional i formació per adults 

en català 

Per tal de dur a terme aquest augment, pot ser 

l’administració l’encarregada de subvencionar aquests 

cursos amb el suport del CPLN, un altre dels òrgans 

gestors i reguladors d’aquesta mesura. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Desenvolupar plans de formació lingüística 

en el marc de la formació continua per a les 

persones treballadores de les empreses 

El propòsit d’aquests plans de formació és que els 

treballadors i les treballadores adquireixin la 

competència lingüística adequada i suficient per al 

seu lloc del treball. Es posa èmfasi en el personal 

d’atenció directa al públic. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 
Incloure plans d’acollida lingüística per als 

treballadors i treballadores estrangers 

Aquests plans d’acollida, a banda d’incentivar una 

millor acollida social, té el propòsit d’incentivar una 

millor acollida lingüística. Poden incloure’s dins dels 

plans de gestió de la diversitat de l’empresa. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 
Crear una divisió especialitzada en el CPNL 

dedicada a cursos per a treballadors i 

treballadores 

Aquesta divisió especialitzada reuniria els seus 

esforços per dedicar-se a un sector en concret, 

adaptant la terminologia adequada per a cada sector. 

Pot utilitzar entorns digitals com ara Parla.cat 

exclusius per a empreses i centres de treball. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 
Mantenir una línia de cooperació entre el 

TERMCAT i les organitzacions laborals 

Aquesta línia de cooperació va orientada a la 

plasmació actualitzada de la terminologia laboral en 

el diccionari de la llengua catalana, així com per als 

continguts de formació laboral que les diferents 

empreses vulguin dur a terme. 
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Eix temàtic Propostes Observacions 

Cohesió social i 

acolliment 

Acreditació de l’assoliment d’un nivell de 

català a través d’hores pràctiques 

avaluables en entitats culturals i l’entorn 

laboral 

Promoure acords entre el CPNL, empreses i entitats 

socials i/o culturals per generar espais de trobada per 

practicar el català i avaluar el nivell d’expressió oral de 

les persones aprenents, amb els criteris  del CPNL. 

Cohesió social i 

acolliment 
Reforçar els convenis del CPNL amb entitats 

culturals i socials per facilitar l’acollida en 

català 

Potenciar els convenis entre entitats del territori i el 

CPNL per fer l'acollida lingüística de persones 

nouvingudes que estan aprenent el català. El propòsit 

de l’acció és fomentar la integració social a través de 

la participació en projectes socials i/o culturals. 

Cohesió social i 

acolliment 

Impulsar una campanya de sensibilització 

per conscienciar de la importància de parlar 

en català a persones nouvingudes 

Campanya de sensibilització lingüística amb èmfasi 

sobre el compromís i l’hàbit de mantenir el català en 

les converses amb persones nouvingudes no 

catalanoparlants. El propòsit és establir uns hàbits que 

permetin augmentar l’ús social del català. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Promoure la formació de parelles 

lingüístiques dins les empreses amb 

aprenents de català 

Creació de parelles lingüístiques voluntàries des de les 

empreses com a forma d’integració social. Caldria 

detectar i posar en contacte a persones amb la 

voluntat d’aprendre el català i persones amb ganes 

d’ensenyar-lo. 

Administracions 

públiques 
Garantir que el cos de funcionariat empri el 

català com a llengua d’ús normal i preferent 

en l’atenció a la ciutadania i les 

comunicacions internes 

Establir protocols i normes d’obligat compliment per 

tal que els treballadors i treballadores públiques 

utilitzin el català com a llengua vehicular. S’hauria 

d’incidir especialment en els serveis relacionats amb 

l’atenció de persones, l’acollida de persones 

immigrants i la sanitat pública. Caldria destinar 

esforços en el seguiment i l’avaluació continua del seu 

compliment. 

Cohesió social i 

acolliment 

Establir unes directrius clares i de mínims 

quant a l'acreditació de l'assoliment del 

català 

Demanar un certificat d’assoliment lingüístic (amb 

èmfasi a les competències orals) en lloc d’un 

d’assistència, per tal d’acreditar el coneixement del 

català. En paral·lel, caldria assegurar-se que les 

persones que treballen als plans d’acollida atenen a la 

gent en català. 

Cohesió social i 

acolliment 

Millorar la informació en els processos 

d’acollida sobre l’adopció de la llengua 

Elaborar plans d’acollida concrets que incloguin 

informació sobre el procés d’adopció del català, els 

motius i beneficis per fer-ho, els recursos a l’abast de 

les persones nouvingudes, etc. 
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Àmbits estatal, 

europeu i 

internacional 

Vetllar perquè des de les ambaixades i 

consolats es doni a conèixer el català 

Els òrgans institucionals de cara a l’exterior com ara 

les ambaixades i els consolats són agents fonamentals 

per informar a les persones nouvingudes de 

l’existència d’una llengua pròpia en una regió com 

Catalunya, i de la realitat sociolingüística que 

l’acompanya. El propòsit és que les persones 

estrangeres sàpiguen que al lloc on van es parla una 

altra llengua. 

Cohesió social i 

acolliment 

Creació i foment d’espais de trobada entre 

persones catalanoparlants i nouvingudes 

per part de l’administració 

La creació de llocs de trobada específics perquè les 

persones nouvingudes interaccionin de forma 

voluntària amb catalanoparlants és fonamental 

perquè les primeres se sentin còmodes practicant la 

llengua en un espai destinat a aquesta finalitat. 

Cohesió social i 

acolliment 
Involucrar persones referents estrangeres 

que han adoptat el català en espais 

d’aprenentatge de la llengua 

Involucrar persones referents té l’objectiu de fer que 

les persones nouvingudes se sentin compreses, 

acompanyades i que vegin reflectida la seva situació 

en d’altres per tal de prendre exemple i aprendre de 

les experiències prèvies d’altres persones. 

Cohesió social i 

acolliment 
Incloure el coneixement i l’estima de la 

cultura catalana en els programes i cursos 

lingüístics 

En programes d’acompanyament lingüístic, com ara 

Voluntariat per la Llengua, i en d’altres, afegir també 

continguts informatius respecte de la cultura catalana 

més enllà de la llengua. La finalitat és identificar la 

llengua en el seu context més ampli. 

Cohesió social i 

acolliment 

Crear espais on es practiqui un català 

adaptat als nivells de les persones 

nouvingudes 

Crear espais de reunió i socialització concrets en què 

la comunicació es dugui a terme en un català de nivell 

bàsic, per tal de facilitar la comprensió progressiva de 

la llengua a les persones nouvingudes amb poques 

nocions de català. 

Cohesió social i 

acolliment 

Mantenir el català en les interaccions amb 

persones nouvingudes que no demanin el 

contrari 

Aquesta mesura destinada a la ciutadania té la finalitat 

d’evitar la tendència al canvi de llengua, sobretot cap 

al castellà, en interaccions amb persones nouvingudes 

o amb aparença d’ésser estrangeres a causa de

prejudicis, sota el pretext de facilitar la comunicació.

Cohesió social i 

acolliment Elaborar campanyes de sensibilització 

destinades a les persones catalanoparlants 

Aquestes campanyes elaborades per part de 

l’administració, requereixen la col·laboració amb 

persones migrades per tal d’identificar els principals 

reptes als quals s’enfronten en les interaccions amb 

persones catalanoparlants. Difondre les campanyes 

en espais digitals i en canals audiovisuals i de ràdio. 
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Mitjans de 

comunicació 
Mantenir el català en mitjans audiovisuals i 

de comunicació públics 

Mantenir el català en els mitjans de comunicació i 

audiovisuals públics, amb especial èmfasi en aquelles 

situacions en què s’interactua amb un personatge que 

no parla el català (entrevistes, debats, tertúlies...). 

Posar a la seva disposició recursos per a l’entesa. 

Cohesió social i 

acolliment Elaborar microcampanyes des del punt de 

vista de les persones migrades 

Aquestes campanyes poden incloure enunciats com 

"Parla'm en català, l'estic aprenent", "Estudiant de 

català en pràctiques. Ajuda'l", etc., i incloure’ls en 

universitats, despatxos, comerços, etc., per fomentar 

que les persones catalanoparlants mantinguin la 

llengua amb les nouvingudes i que aquestes puguin 

practicar els seus coneixements de català. 

Cohesió social i 

acolliment 

Impulsar campanyes des del CPNL per 

incentivar que la gent s’inscrigui de forma 

voluntària en programes d’acollida 

lingüística 

Aquestes campanyes impulsades des del CPNL 

incentivarien una major implicació per part de 

persones catalanoparlants per dur a terme activitats 

voluntàries d’acolliment per alumnes en pràctiques de 

català i altres intercanvis culturals. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Requerir el domini del català com a criteri 

de selecció per treballar en empreses de 

Catalunya 

El requeriment d’un cert domini de la llengua catalana 

per treballar en el sector empresarial català té 

l’objectiu d’augmentar els usos del català en l’entorn 

intern de l’empresa i el món laboral en general. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Activació d’acords de gestió d’usos 

lingüístics acordats entre els principals 

agents del món empresarial 

Mantenir acords i línies de negociació entre empreses, 

administració, sindicats i patronals per tal d’establir 

acords de gestió d’usos lingüístics efectius en tots els 

espais de l’àmbit laboral català. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Garantir la presència de documents, 

materials i altres recursos usats en 

l’empresa en llengua catalana 

El propòsit de la mesura és que, mitjançant acords, 

tota la comunicació interna de les empreses pugui 

dur-se a terme en català, incloent-hi documents i 

materials d’usos diaris, així com interfícies digitals, 

retolació interna, etc. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Enviament de circulars internes a l’empresa 

per garantir el manteniment de l’ús habitual 

del català 

L’enviament de circulars als diferents departaments té 

el propòsit de recordar a la plantilla de treballadors i 

treballadores el fet de mantenir la llengua vehicular, 

en general, però sobretot amb els aprenents. Inclou 

els usos lingüístics en reunions i altres espais comuns. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Dinamització interna a les empreses de 

cursos en català amb el suport del CPNL 

Dinamització, per part de les empreses, de cursos de 

formació laboral continuades en català, amb el suport 

del CPNL, per tal que els i les aprenents puguin 

aprofitar el temps que dediquen a la seva activitat 

laboral per millorar els seus coneixements lingüístics. 
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Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Seguiment per part de les empreses de la 

formació lingüística interna i atorgament de 

reconeixements pel seu assoliment 

Fer un seguiment de l’aprenentatge de català de les 

persones nouvingudes dins de l’empresa, valoració i 

atorgament de recompenses a acordar o 

reconeixement per l’assoliment o progressió en 

aquestes formacions. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 
Gratificació a les empreses que emprenen 

iniciatives de formació lingüística 

Atorgar subvencions econòmiques per hores de 

pràctiques dedicades a la formació d'aprenents de 

català o finançament de part del sou en cas de 

contractar aprenents. L’objectiu és incentivar que la 

resta d’empreses duguin a terme accions semblants. 

Administracions 

públiques 
Augmentar el seguiment de la normativa 

lingüística i del seu compliment 

Vetllar pel compliment de la normativa lingüística des 

dels organismes de l’administració. Es posa com a 

exemple garantir el compliment del Codi de Consum, 

de l’etiquetatge de productes en català, etc. 

Administracions 

públiques 

Augmentar el seguiment de les subvencions 

que s’atorguen en matèria de política 

lingüística 

Revisar les subvencions actuals per a iniciatives de 

foment del català amb el propòsit de garantir que la 

inversió és eficient i no es produeix una pèrdua 

innecessària de recursos econòmics. 

Administracions 

públiques 
Promocionar projectes de foment d’ús del 

català 

Donar suport de diverses formes, per part de 

l’administració pública, i promocionar iniciatives de 

foment de l’ús del català com a llengua vehicular. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 
Elaborar campanyes de sensibilització 

administratives dirigides a les empreses 

Campanyes per fomentar la responsabilitat social de 

les empreses amb relació al seu compromís amb el 

foment del català, amb la realitat lingüística del país, i 

amb l’acolliment lingüístic de persones nouvingudes. 

Cohesió social i 

acolliment 

Vetllar perquè el personal treballador en 

centres de menors i d’acolliment emprin el 

català 

Fer obligatori, en la mesura del possible, que les 

interaccions dels educadors i educadores socials, així 

com la resta del personal, siguin íntegrament en 

català, sobretot pel que fa a la relació amb els usuaris 

i usuàries nouvingudes dels centres. 

Cohesió social i 

acolliment 

Selecció del personal de programes 

d’acollida i d’ajuda al refugiat més exigent 

en el vessant lingüístic 

Requerir un coneixement de català suficient per a 

aquelles persones que formen part de programes 

d’acollida a persones migrades i refugiades, amb la 

finalitat que el primer contacte amb aquestes sigui, en 

la mesura del possible, en català. 
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Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Foment de la presència de continguts en 

català en xarxes socials i mitjans 

audiovisuals 

L’objectiu d’aquesta proposta és fomentar que les 

persones nouvingudes normalitzin el català en tots els 

espais d’usos quotidians. L’administració podria 

coordinar-se digitalment, o en cadenes televisives i de 

ràdio, amb persones nouvingudes que han après 

català per tal de dur a terme continguts amb aquestes 

i presentar-les com a referents. 
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Eix temàtic Propostes Observacions 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Crear un pla d’acollida adaptat a l’usuari, 

l’entorn i el personal, per vetllar pels drets 

lingüístics dels pacients 

Crear un pla d’acollida actualitzat per tal que els 

itineraris de benvinguda i de formació es duguin a 

terme en català i que s’adaptin objectius, accions i 

terminis en funció de les necessitats dels professionals 

i del seu entorn. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Fomentar la formació de parelles 

lingüístiques en el marc dels plans 

d’acollida a nous professionals sanitaris 

Introduir el Voluntariat per la Llengua entre el 

personal sanitari en els itineraris formatius en relació 

amb els usos lingüístics dins els plans d’acollida dels 

centres sanitaris, i regular-los mitjançant el CPNL.  A 

més, el vincle afectiu amb la llengua generat a través 

de les parelles lingüístiques podria facilitar el 

manteniment posterior de la llengua en l’àmbit 

professional. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Impulsar una campanya de sensibilització 

per l’ús del català en l’àmbit sanitari 

Donar a conèixer els drets lingüístics de les persones 

catalanoparlants a través d’una campanya informativa 

adreçada a la ciutadania. La campanya també serviria 

per augmentar la sensibilització del mateix personal 

sanitari pel que fa a usos lingüístics. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Fomentar congressos sanitaris en català 

amb el suport de col·legis professionals i la 

comunitat sanitària 

Organitzar convencions de divulgació científica en 

l’àmbit sanitari amb l’ús del català com a llengua 

vehicular. La trobada entre professionals parlant de les 

seves investigacions en català com a llengua principal 

contribuiria a normalitzar el català en l’àmbit de la 

recerca i de la sanitat. 

Salut i atenció 

sociosanitària 
Fomentar un acord professional entre 

agents del món sanitari per establir el 

requisit d’utilitzar preferentment el català 

Acord entre col·legis professionals, sindicats i 

societats científiques per establir un protocol 

d’actuació i bones pràctiques que estableixi que la 

llengua preferent en l’atenció sociosanitària és el 

català. A més a més, ha de conscienciar sobre el 

prestigi social i professional del català. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Articular una xarxa de suport professional 

perquè els prospectes farmacèutics i altres 

materials siguin en català 

Agrupar i sumar esforços entre professionals de la 

comunitat sanitària amb l’objectiu d’aconseguir que 

les empreses farmacèutiques s’impliquin en 

l’etiquetatge dels prospectes de fàrmacs i 

medicaments en català. Implicar a la ciutadania. 

Salut i atenció 

sociosanitària 
Dur a terme un procés participatiu per 

diagnosticar motius i barreres per parlar el 

català en l’àmbit sanitari 

Recollir opinions i valoracions del personal sanitari en 

relació amb l’aprenentatge i l’ús del català oral i escrit 

en l’àmbit sanitari.  Aquest procés el podria impulsar 

el Servei Català de la Salut amb la finalitat de millorar 

les polítiques lingüístiques 
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Salut i atenció 

sociosanitària 

Promoure un portal obert des del 

Departament de Salut on es recullin bones 

pràctiques i recursos terminològics 

Posar a disposició del personal sanitari un portal web 

col·laboratiu que aglutini un conjunt de recursos 

assistencials de referència en català. El propòsit de la 

plataforma seria ajudar al professional sanitari a 

exercir les seves funcions utilitzant el català de forma 

correcta per a normalitzar la llengua catalana en el 

món sanitari. 

Salut i atenció 

sociosanitària Requerir al personal mèdic el nivell C1 de 

català per aquells estudiants que vulguin 

treballar a Catalunya 

Es proposa que sigui l’Institut Català de la Salut (ICI) 

l’organisme regulador d’aquests certificats. L’objectiu 

és que tots els professionals donats d’alta en el sector 

sanitari tinguin un nivell suficient de català per a 

facilitar la normalització de l’ús del català. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Requerir que un tant per cent de les 

assignatures lectives i del material emprat 

en la formació sanitària sigui en català 

L’administració i els organismes sanitaris públics han 

de vetllar perquè els materials i els recursos emprats 

en centres de formació especialitzada, en col·legis i 

universitats estigui disponible en català. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Establir un període de formació lingüística 

previ per aprendre català pels estudiants 

junts abans d’introduir-se al mercat laboral 

Aquesta formació pot dur-se a terme en els mateixos 

centres de formació mèdica o en universitats, per tal 

que la formació en català sigui especialitzada en els 

usos mèdics específics de cada branca professional 

mèdica. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Elaborar campanyes de sensibilització en 

universitats i centres de formació 

destinades als estudiants de la branca 

sanitària 

Les campanyes han de ressaltar la importància cabdal  

de l’assoliment del domini de la llengua en el context 

sociolingüístic de Catalunya, perquè els estudiants 

sàpiguen de la presència del català i es vegin 

incentivats a aprendre’l. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Atorgar bonificacions econòmiques per 

l’assoliment d’un nivell B1 en català per part 

de professionals d’origen estranger 

Les bonificacions poden adaptar-se al perfil 

professional. Mentre que per uns sectors es parla de 

bonificacions salarials, per professionals de la xarxa 

pública hospitalària es pot bonificar amb dies festius. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Dur a terme campanyes de sensibilització 

destinades als i les professionals de l’àmbit 

sanitari 

Campanyes que informin sobre els drets dels i les 

pacients de ser atesos en català, posant èmfasi sobre 

el fet que l’entesa és l’element més important en les 

interaccions entre professionals sanitaris i usuaris i 

usuàries dels serveis sanitaris. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Espais de sensibilització entre persones de 

la tercera edat i professionals de l’àmbit 

sanitari 

L’objectiu de la proposta és que els i les professionals 

bilingües que trien no parlar en català, però el 

coneixen coneguin la realitat de persones que 

coneixen el català i no parlen castellà, com és el cas 

de gent gran no escolaritzada o d’altres grups socials 

com immigrants que han començat la seva formació i 

acollida en català. 
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Salut i atenció 

sociosanitària 

Elaborar protocols de benvinguda que fixin 

el català com a llengua vehicular en el 

sector 

Els protocols de benvinguda han de servir perquè 

qualsevol treballador o treballadora entengui que 

l’espai en què treballarà a partir d’aquell moment és 

un espai en què el català és la llengua vehicular, tan 

interna com en l’atenció sanitària. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Elaborar protocols perquè els processos 

burocràtics i de comunicació interna es 

duguin a terme en català 

El sector públic ha de garantir que la documentació, 

la retolació, els cartells, i vídeos informatius que es 

projecten a les sales d’espera estiguin en català. 

També s’ha de vetllar perquè la documentació 

especialitzada i acadèmica, així com els manuals de 

medicina, tinguin traducció al català. Per fer-ho s’han 

de mantenir vies de col·laboració amb traductors i 

diccionaris per tal d’elaborar glossaris amb vocabulari 

especialitzat. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Establir protocols perquè la comunicació 

digital amb els usuaris i usuàries sigui en 

català 

Els protocols han de garantir que els enviaments 

d’informació, les interaccions i les notificacions sobre 

qüestions sanitàries amb els i les usuàries, com ara els 

SMS o els correus electrònics siguin, d’entrada, 

sempre en català. 

Salut i atenció 

sociosanitària 

Dur a terme avaluacions permanents dels 

usos lingüístics en el sector sanitari 

L’avaluació dels usos lingüístics en espais del sector 

sanitari mitjançant indicadors permet que 

l’administració faci un seguiment actualitzat de la 

situació de la llengua i, a l’hora, que dugui a terme el 

disseny de polítiques públiques necessàries. Se 

suggereix emprar el PLAENSA, que, a més a més, 

permet fer denúncies de males pràctiques. 
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Eix temàtic Propostes Observacions 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Promoure la formació i sensibilització en 

usos lingüístics adreçada a monitors, caps i 

entrenadors d’entitats de lleure i esportives 

Formar i conscienciar sociolin-güísticament les 

persones referents i els professionals de les entitats i 

clubs quant a la situació  de la llengua i la importància 

d’usar el català com a llengua comuna i d’integració. 

Cohesió social i 

acolliment 

Impulsar un acord entre les entitats de 

lleure, culturals i esportives amb 

l’administració per crear plans d’acollida 

Crear un projecte col·laboratiu entre entitats i serveis 

d’acollida de l’administració pública per facilitar la 

inclusió i la participació de persones nouvingudes no 

catalanoparlants al món del lleure i al teixit associatiu. 

Administracions 

públiques 

Oferir suports i acompanyament des de 

l’administració per fomentar la traducció de 

materials, rètols i comunicació al català 

Habilitar un servei d’assessorament i acompanyament 

lingüístic per part del CPNL dedicat a promoure i 

facilitar l’ús del català en els usos comunicatius diaris 

de les entitats. Inclou la creació de pàgines web, de 

xarxes socials, la publicitat, etc. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Promoure la formació en recursos 

terminològics en català als monitors, caps i 

entrenadors d’entitats del lleure i clubs 

esportius 

Impulsar espais de formació continua avançada en 

relació amb la qualitat lingüística entre els 

professionals dels diferents sectors del món associatiu 

perquè facin un ús correcte del català en les activitats 

que desenvolupin. Minimitzar l’ús de vulgarismes i 

barbarismes. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Crear un portal en línia participatiu que 

aglutini recursos i continguts lúdics, 

presencials i audiovisuals per al jovent 

Un portal en línia de referència impulsat per 

l’administració, en què el jovent pugui trobar 

continguts de diverses temàtiques com jocs, cançons, 

tallers, sèries i vídeos... La plataforma pot ser útil per 

un ús personal però també per entitats i professorat. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Afavorir la participació d’influencers en 

activitats d’associacions i d’entitats diverses 

Incentivar la promoció del món associatiu, del lleure o 

de l’esport, amb el suport de referents lingüístics i 

creadors de contingut de tots els territoris de parla 

catalana. Es poden organitzar esdeveniments 

conjunts, tant presencials com digitals, que generin 

sinergies beneficioses per ambdues parts. 

Cultura Promocionar descomptes en concerts i 

productes culturals en català 

Millorar la difusió, l’abast i l’accés de les activitats i 

productes culturals en català entre el jovent 

mitjançant la millora en els avantatges i descomptes  

adreçades a joves que s’ofereixen a través de 

projectes com el Carnet Jove. Es proposa un portal en 

línia atractiu i accessible on es reculli l’agenda de 

concerts i activitats culturals d’interès. 
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Cultura 
Fomentar la música en català en el paisatge 

sonor de les activitats, trobades i festes de 

les entitats de lleure i esportives 

Promoure bones pràctiques de promoció del català 

quant a la selecció de la música per a les activitats, 

trobades i festes de les entitats de lleure, socials, 

culturals i esportives. Es pot promoure la creació de 

llistes de reproducció de música en català i incentivar 

la creació de cançons senzilles en català com a 

pràctica educativa en l’àmbit del lleure. 

Cohesió social. 

Estructura social 

Creació d’entitats de lleure amb caps i 

monitors catalanoparlants en barris amb 

baixos usos de català 

El foment d’entitats de lleure com ara caus i esplais 

amb personal catalanoparlant sensibilitzat sobre la 

realitat sociolingüística pot fomentar la normalització 

del català entre el jovent participant, augmentant, al 

mateix temps, el potencial ús que aquest faci de la 

llengua catalana. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Vetllar perquè en les entitats esportives i 

gimnasos la llengua vehicular del centre i 

de les activitats programades sigui el català 

Dur a terme una transformació lingüística profunda en 

aquells gimnasos en què la comunicació no es dugui 

a terme en català. Es parla de retolació, d’atenció al 

client digitalitzada i de les activitats dirigides, sobretot 

aquelles dinamitzades per persones catalanoparlants. 

Lleure, esport i món 

associatiu 
Fer ús del català en les xarxes socials 

Que les entitats facin ús del català en les xarxes socials 

incrementa, d’una banda, la normalització del català 

arran de la seva promoció i, d’altra banda, la presència 

digital de les mateixes entitats que es promocionen. 

Es posa èmfasi en entitats reconegudes per tal de fer 

visible el català més enllà de les fronteres del país. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Utilitzar l’humor en les xarxes socials com a 

mesura de promoció i de viralització 

Que les entitats facin ús de l’humor en xarxes socials, 

fent versions de vídeos virals o de reptes digitals que 

són tendència, o fen mems en català de la seva 

activitat com a entitats. La finalitat és fer contingut 

atractiu per tal d’arribar a més públic. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Fer difusió d’iniciatives i projectes digitals 

en català per part de l’administració 

Que l’administració promocioni projectes i iniciatives 

catalanoparlants en l’àmbit digital sorgides a les 

xarxes, impulsades per entitats culturals i de lleure o 

no. Com a exemple es parla de promocionar 

TinderCat, una iniciativa de Twitter impulsada per 

influencers i part de la ciutadania. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Crear espais digitals per la comunicació 

entre socis i sòcies d’entitats locals i 

estrangeres 

Aquestes vies de comunicació, a banda de servir a les 

entitats per promocionar-se, s’utilitzaria per donar a 

conèixer el català arreu del món, parlant sobre la seva 

existència, la seva importància i la seva presència 

actual. Es podrien obrir canals per a l’aprenentatge del 

català. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Coordinació entre entitats esportives i de 

videojocs per organitzar tornejos 

Fomentar activitats relacionades amb videojocs i 

esports electrònics, com ara tornejos i competicions, 

que girin entorn el foment de la llengua catalana. 
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Administracions 

públiques 
Elaborar campanyes de sensibilització sobre 

la importància de mantenir el català 

Les campanyes han d’anar dirigides a la societat en 

general i han de parlar sobre els usos diaris i de 

consum i socialització del català, i de la importància 

de mantenir-lo fins i tot mb aquelles persones que no 

el parlen. La finalitat de la campanya es usar el català 

sense complexos. 

Administracions 

públiques 

Teixir vincles entre els idearis de les 

diferents lluites socials i relacionar-los amb 

la justícia lingüística 

L’objectiu d’aquesta mesura és donar visibilitat a la 

situació problemàtica en què es troba la llengua, 

partint de la subordinació enfront del castellà degut a 

les mesures lingüístiques de l’Estat. Teixint vincles 

amb altres lluites socials es posa èmfasi en el fet que 

la realitat sociolingüística es una lluita social com 

poden ser-ho el feminisme o l’ecologisme. 

Administracions 

públiques 

Que els funcionaris i funcionàries públiques 

siguin referents dels usos lingüístics en la 

seva activitat 

Es parla del fet que el personal de l’administració 

pública doni exemple sobre els bons usos de la 

llengua. Es tracta de no abandonar el català en rodes 

de premsa, comunicar-se en català en els canals 

digitals i xarxes socials, configurar totes les interfícies 

dels dispositius electrònics en català, etc. 

Administracions 

públiques 

Coordinar enquestes sociolingüístiques 

entre l’administració i les entitats del lleure, 

de l’esport i del món associatiu 

El propòsit de les enquestes és estudiar la presència 

del català en el sector del qual parlem per tal de poder 

planejar accions concretes a dur a terme partint de la 

informació aportada per les enquestes. 

Cultura 

Fomentar més concerts i festes amb 

cantautors, artistes i grups de música 

catalans 

Incentivar el lleure i l’oci en català mitjançant el 

foment i la promoció d’ofertes lúdiques com ara 

concerts i festes amb artistes catalanoparlants que 

creïn música en català. 

Audiovisual Crear una oferta audiovisual en català 

potent 

Aquesta oferta ha d’incloure continguts d’èxit i 

fomentar-los en tots els mitjans de comunicació 

possibles, tant els tradicionals, com ara la televisió, 

com els digitals, com ara les noves plataformes de 

contingut a la carta. 

Audiovisual Suport mitjançant inversions econòmiques 

al doblatge i la subtitulació en català 

Es parla de què l’administració doni un fort suport al 

doblatge i la subtitulació en català, sobretot pel que 

fa a aquell contingut d’èxit capaç de generar molts 

espectadors del contingut doblat o subtitulat al català. 

Com a exemple, es parla de pel·lícules de l’univers 

cinematogràfic de Marvel, això com grans sagues 

d’èxit com pot ser Jurassic World. 

Audiovisual 
Reemissió de sèries japoneses o anime que 

van tenir èxit en els canals juvenils públics 

en català 

La mesura posa com a exemple la reemissió de Bola 

de Drac, Doctor Slump, Inuyasha i altres animes que en 

la seva època van tenir un gran èxit i van fomentar el 

consum de contingut en català per part de joves i 

infants. 
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Cohesió social i 

acolliment 

Elaborar campanyes conjuntes entre 

l’administració i el CPNL per informar sobre 

possibles iniciatives ciutadanes voluntàries 

Campanyes per tal d’informar a la ciutadania de les 

opcions locals al seu abast per tal de portar a cap 

accions voluntàries per al foment del català. Es 

proposen el VxL o les parelles lingüístiques, entre 

altres. 

Cohesió social. 

Estructura social 
Normalització de les converses bilingües 

Normalitzar les converses bilingües entre persones 

que comprenen ambdues llengües emprades en la 

conversació. La finalitat és evitar que sigui sempre la 

persona que es comunica en català la que faci un canvi 

cap al castellà per pensar que així facilita la interacció. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Afavoriment dels intercanvis de recursos 

lúdics arreu del territori lingüístic 

Impulsar la coordinació i cooperació entre les 

diferents entitats d’arreu dels territoris del domini 

lingüístic més enllà de les províncies de Catalunya. Es 

parla de dur a terme festivals de música comuns, per 

exemple. 



 Sessió 20/06/2022 [en línia] 

Eix temàtic Propostes Observacions 

Àmbits estatal, 

europeu i 

internacional 

Forçar la petició formal d’oficialitat de la 

llengua catalana a la UE de forma conjunta 

Elaborar una estratègia conjunta de les presidències 

de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears per 

incidir en l’obtenció de l’oficialitat del català a la Unió 

Europea. La petició es du a terme en virtut de l’article 

6.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Àmbits estatal, 

europeu i 

internacional 

Impulsar una campanya per reclamar 

l’oficialitat del català a la UE en clau positiva 

La campanya, impulsada des de la societat civil, pretén 

conscienciar sobre la situació de la llengua catalana i 

la diversitat lingüística en general. Es planteja que el 

missatge vagi encarat a la riquesa cultural i a 

l’aportació a la multiculturalitat que implica usar 

llengües minoritàries com el català. 

Educació i recerca 

Fomentar la recerca acadèmica sobre la 

situació lingüística del català des 

d’universitats internacionals 

Impulsar ajuts i beques de recerca destinades a la 

investigació i publicació acadèmica sobre la situació 

de la llengua catalana des d’un punt de vista extern. 

La recerca en universitats internacionals sobre la 

situació sociolingüística del català permetria donar 

més visibilitat i prestigi a la llengua fora dels territoris 

de parla catalana. 

Àmbits estatal, 

europeu i 

internacional 

Promoure lligams amb comunitats 

lingüístiques similars a la catalana per 

prestigiar el català a l’àmbit internacional 

Incentivar les relacions lingüístiques i econòmiques 

amb comunitats lin-güístiques d’Europa i el món que 

es troben en una situació semblant a la catalana. , les 

aliances de germanor entre comunitats lingüístiques 

serviri-en per prendre consciència i fer més pedagogia 

de la situació lingüística global així com sumar 

esforços per prestigiar les llengües 

Àmbit socioeconòmic i 

laboral 

Desplegar una línia d’acció lingüística 

internacional per part del Departament 

d’Acció per atraure empreses de països que 

tenen cura lingüística 

Promoure l’atracció d’empreses amb sensibilitat 

lingüística a través de l’acció internacional de la 

Generalitat de Catalunya. Per fer-ho caldria incloure el 

vector lingüístic al treball que realitza ACCIÓ. Es 

preveu que les empreses que ja tenen una política 

multilingüe en els seus països d’origen facilitaria 

l’adopció de la política lingüística catalana. 

Àmbits estatal, 

europeu i 

internacional 

Impulsar una convenció amb agents socials 

i institucionals de referència amb l’objectiu 

de desenvolupar una estratègia conjunta 

Organitzar una gran hackató presencial de dos o tres 

dies amb l’objectiu de desenvolupar una proposta 

estratègica per aconseguir l’oficialitat del català a la 

Unió Europea, entre altres. L’esdeveniment requeriria 

una aliança prèvia entre actors institucionals i de la 

societat civil quant a la direcció, el propòsit, la 

metodologia i el finançament de la convenció. 
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Educació i recerca 

Promoure accions de sensibilització a través 

del currículum escolar arreu de l’Estat 

Espanyol i la Unió Europea 

Difondre la situació sociolingüística de la llengua 

catalana a nivell estatal i europeu des d’una 

perspectiva que realci el multilingüisme i els drets 

lingüístics en els currículums educatius. En aquest 

sentit, es proposa fer accions de sensibilització sobre 

el català i les llengües minoritzades. 

Àmbits estatal, 

europeu i 

internacional 

Igualació dels drets dels parlants de totes 

les llengües pròpies dels territoris de l’Estat 

espanyol 

L’objectiu és modificar constitucionalment lleis que 

releguin a una posició subordinada les llengües 

minoritàries com ara el català i l’aranès, i elevar-les al 

mateix nivell de prestigi que el castellà. Es proposa 

incloure aquesta mesura en un seguit de lleis a 

incloure en la Llei Òmnibus. 

Administracions 

públiques 

Eliminació de l’obligatorietat constitucional 

i coneixement del castellà 

Dur a terme estratègies coordinades entre els 

diferents agents institucionals i referents en política 

lingüística per dur a terme reformes constitucionals 

com la proposada. 

Administracions 

públiques 

Reconeixement constitucional de la 

pluralitat equitativa lingüística de l’Estat 

Dur a terme estratègies coordinades entre els 

diferents agents institucionals i referents en política 

lingüística per dur a terme reformes constitucionals 

com la proposada. 

Administracions 

públiques 

Major implicació per part dels agents 

lingüístics en les iniciatives ciutadanes 

Una major implicació per part dels agents lingüístics 

institucionals o particulars en les iniciatives per la 

defensa del català ciutadanes pot augmentar la seva 

repercussió i possibilitat d’èxit. 

Àmbits estatal, 

europeu i 

internacional 

Crear una xarxa d’intercanvi recíproc entre 

els mitjans i recursos en llengua catalana a 

França, Espanya i Itàlia 

El propòsit de la mesura és incentivar una major 

cooperació entre els diferents territoris del domini 

lingüístic d’arreu del món, per tal que la comunitat 

catalanoparlant es reforci i es doni peu a una 

coordinació cohesionada per futurs reptes. 

Àmbits estatal, 

europeu i 

internacional 

Reforçament de les relacions diplomàtiques 

amb Andorra 

Es parla de reforçar les relacions amb Andorra en els 

àmbits que impliquin els seus serveis de política 

lingüística, per tal de coordinar-los amb els catalans. 

L’objectiu és aprofitar els beneficis de l’existència d’un 

país amb el català com a única llengua oficial per crear 

estratègies multiestatals aprofitant les institucions ja 

existents. 

Administracions 

públiques 

Reforçament de les relacions entre la 

Secretaria de Política Lingüística i la 

Plataforma per la Llengua 

El propòsit és que ambdós organismes deixin enrere 

els desacords interns i cooperin quant a aquells 

objectius que comparteixen per augmentar la 

possibilitat d’èxit de les seves propostes i evitar les 

contradiccions metodològiques quant a la posada en 

pràctica de les mesures. 
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Administracions 

públiques 

Vetllar pel desenvolupament de totes les 

col·laboracions que fan referència a la 

política lingüística per a la millora del català 

El propòsit d’aquesta mesura és que l’administració 

posi esforços per no perdre l’oportunitat de 

col·laborar amb cap entitat que pugui donar suport a 

la millora de la realitat sociolingüística de la llengua 

catalana, ja que no són abundants. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Facilitar la cessió de fons de la CCMA a 

institucions i grups de recerca de 

tecnologies de la llengua 

L'objectiu d'aquesta mesura és incrementar la qualitat 

dels serveis audiovisuals públics que s'ofereixen 

mitjançant la cessió de fons públics destinats a grups 

de recerca i institucions que pretenguin millorar 

aquests serveis. 

Administracions 

públiques 

Campanyes institucionals per mantenir el 

català 

El fet que sigui l'administració qui du a terme aquesta 

acció legitima l'acte que es reclama, que consisteix a 

mantenir el català en totes les interaccions i evitar la 

tendència de passar a parlar en castellà. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

No concedir subvencions a empreses que 

no emprin el català en els usos més bàsics 

de la seva activitat empresarial 

Es tracta de no bonificar les empreses, tant nacionals 

com internacionals, que operen al país que no usin el 

català en els seus continguts digitals, en la seva 

atenció al client, en el seu etiquetatge, entre d’altres. 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Modificació dels currículums universitaris 

dels professionals sanitaris i de l’àmbit 

judicial 

L’objectiu de la proposta és garantir, mitjançant certes 

clàusules incloses en els currículums formatius 

d’aquests sectors,  el coneixement de la llengua i la 

importància del seu ús més enllà del castellà. 

Audiovisual 

Dur a terme exportacions de contingut 

audiovisual públic que no depengui de la 

seva traducció al castellà 

Es tracta del fet que l'administració dugui a terme 

acords en què es contempli que l'exportació de 

contingut audiovisual públic no hagi de ser 

necessàriament traduït al castellà per exportar-se a 

altres indrets. 

Administracions 

públiques 

Vetllar perquè la subcontractació 

d’iniciatives per la llengua es duguin a 

terme amb el suport d’experts 

Es proposa que l’administració dediqui més temps a 

la gestió pública de certes iniciatives, com ara la cerca 

d’experts per incloure’ls en sessions deliberatives per 

la llengua. En concret, es parla de vetllar perquè les 

subcontractacions de serveis incloguin també la 

presència d’experts lingüístics. 

Àmbits estatal, 

europeu i 

internacional 

Incloure l’anunciament d’informació en 

català als aeroports on hi hagi sortida i 

arribada de vols des de Catalunya 

La proposta fa referència a pressionar els diversos 

aeroports que reben vols des dels Països Catalans 

perquè els anuncis d’arribada o de sortida d’aquest 

vols que s’anunciïn per megafonia ho facin també en 

català. Cal implicació per part de l’administració, que 

és l’agent que demandarà als altres estats aquesta 

mesura. 
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Eix temàtic Propostes Observacions 

Àmbit laboral i 

socioeconòmic 

Impulsar una campanya de sensibilització 

en positiu per la retolació en català dels 

comerços mitjançant l'acció comunitària 

Fomentar la retolació i l’edició de materials en català 

als comerços de proximitat a través de l’acció 

comunitària. 

Administracions 

públiques 

Reforçar el cos d'inspecció en política 

lingüística i l’abast de les seves funcions 

Potenciar el seguiment i l’avaluació del compliment de 

la política lingüística en tots els seus àmbits d’actuació 

(funció pública, empreses, justícia, educació, sanitat, 

audiovisual...). Per fer-ho caldria dotar de més 

pressupost al cos d’inspecció lingüística, ampliar la 

plantilla i capacitar-la a través de formació en matèria 

sociolingüística. 

Educació i recerca 

Introduir la formació en matèria de drets 

lingüístics en el currículum escolar i 

universitari 

Introduir la formació en drets lingüístics en els 

currículums educatius al llarg de totes les etapes 

formatives, des de l’ESO fins als graus universitaris. 

Administracions 

públiques 

Replantejar el certificat de llenguatge jurídic 

català per adaptar-lo a les necessitats 

actuals 

Actualitzar la formació i certificació sobre llenguatge 

jurídic en català tenint en compte les necessitats 

actuals quant a la redacció de documents judicials. 

Administracions 

públiques 

Promoure formacions sociolingüístiques i 

psicolingüístiques a tot el cos de funcionaris 

de Catalunya de totes les administracions 

públiques 

Reforçar els cursos de formació i les accions de 

sensibilització en matèria lingüística i usos lingüístics 

que duu a terme l’administració pública. 

Administracions 

públiques 

Promoure la configuració i actualització en 

català de totes els dispositius de 

l’administració pública 

Fer una campanya de comunicació interna entre totes 

les administracions públiques de Catalunya per tal 

d’aconseguir que els dispositius i el programari 

estiguin configurats en català com a llengua per 

defecte. 

Administracions 

públiques 

Promoure la distribució gratuïta de manuals 

de formació en català als empleats i 

funcionaris de les administracions catalanes 

Editar i distribuir gratuïtament manuals de formació 

en català adreçats als treballadors i treballadores 

públiques de les diverses administracions catalanes. 

Administracions 

públiques 

Formacions de reciclatge pel personal de 

l'administració pública en matèria 

lingüística per a la millora del nivell 

Potenciar la formació i avaluació en matèria lingüística 

del personal de l’administració pública periòdicament. 

Aquesta actuació aniria destinada especialment a les 

persones que tenen força antiguitat a l’administració i 

van accedir a la funció pública sense que se’ls hi 

demanés l’acreditació d’un nivell de català. 
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Administracions 

públiques 

Introduir clàusules lingüístiques en els 

concursos públics de l’administració pública 

catalana 

Promoure la introducció de clàusules lingüístiques en 

tots els concursos públics de les diverses 

administracions catalanes. Per fer-ho caldria 

conscienciar i acompanyar a les administracions a 

través de protocols, guies i models sobre la utilització, 

valoració i avaluació de criteris lingüístics en els 

processos de contractació pública. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Elaborar campanyes informatives sobre 

configuració de dispositius en català 

Campanya, impulsada des de l’administració, de 

conscienciació local ciutadana perquè aquesta 

obtingui els coneixements necessaris per dur a terme 

la configuració dels seus dispositius mòbils i de les 

diferents interfícies digitals en català. 

Cohesió social Oferta de cursos gratuïts d’assertivitat 

lingüística 

Impulsar cursos gratuïts d'assertivitat lingüística 

públics, per tal que la ciutadania d'orígens diversos 

pugui rebre pedagogia al voltant de la importància del 

català per al manteniment sociocultural del país, així 

com les possibilitats d'ascens social que aporta, i fins 

i tot estratègies per revertir el canvi al castellà per part 

de persones catalanoparlants autòctones. 

Administracions 

públiques 
Promoure l’ús del català en zones 

turístiques 

Promoure l'ús del català inclou que es vetlli per la 

retolació dels diferents comerços i establiments, 

impulsant festivals de música catalana, duent a terme 

campanyes de sensibilització destinades al públic 

d'origen estranger en espais oberts, enfortint les lleis 

d'atenció al client, etc. 

Administracions 

públiques 
Millorar el portal de queixes de la 

plataforma Gencat.cat 

Creació d'un enllaç específic per a les queixes, on 

aquestes puguin categoritzar-se en àmbits diferents 

separats els uns dels altres i els formularis per informar 

sobre les queixes siguin més senzills. 

Administracions 

públiques 

Modificació de l’article 231 de la Llei 

Orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del Poder 

Judicial 

Modificar la llei perquè el català sigui emprat, per llei, 

de forma obligatòria per part de jutges, magistrats, 

fiscals, secretaris i altres funcionaris de jutjats i 

tribunals, sense que el seu ús sigui una possibilitat a 

dependre de la seva elecció personal. 

Administracions 

públiques 
Modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil 

Aquesta llei, ajusta la forma i la mesura en les quals les 

lleis s'executen per part d'un tribunal, per tant, la 

modificació tracta d’incloure-hi perspectiva 

lingüística. 

Administracions 

públiques 

Evitar que els representants polítics 

s’autotradueixin al castellà en rodes de 

premsa i comunicats oficials 

Adoptar les mateixes mesures que duen a terme els 

representants polítics d’altres països, que releguen el 

treball de traducció als professionals del món del 

periodisme. L’objectiu és que el català es mostri com 

una llengua vàlida per si mateixa. 
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Administracions 

públiques 
Seguiment de la normativa local RULC 

Vetllar pel compliment i el seguiment del Reglament 

per a l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits en 

què s’apliqui. El propòsit és mantenir la normativa 

RULC com a model de referència per l’acompliment 

de la normativa lingüística. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 
Actualitzar el TEMIS 

Revisar els models de documents que hi ha al TEMIS, 

per tal d'ampliar-los i adaptar-los, amb el propòsit 

d'integrar tota la informació en català de 

l'administració i l'àmbit jurídic i posar-la a la disposició 

de la ciutadania. 

Administracions 

públiques 

Transferir en llicències lliures els continguts 

culturals subjectes a drets d’autor de les 

administracions locals 

Generar llicències lliures per als continguts culturals 

creats que pertanyen a les diferents administracions 

locals, com ara els ajuntaments i les diputacions 

comarcals, on es troben arxius municipals d'interès 

públic, notes de premsa, literatura o llibrets culturals i 

literaris, fotografies d'actes culturals, etc. 

Administracions 

públiques 

Garantir que no es destinen fons públics a 

materials i recursos administratius no 

disponibles en català 

Les compres de subministraments i de materials 

emprats per part de l'administració han d’estar 

etiquetats o disposar de manuals i instruccions en 

català. 

Educació i recerca 
Garantir la disposició de manuals de Dret 

en català 

Donar suport a l'edició de manuals de Dret en català 

per tal que les universitats i facultats de dret d'arreu 

del país puguin assegurar els coneixements de català 

als estudiants. 

Educació i recerca 

Introduir en els currículums educatius 

universitaris de les Facultats de Dret 

contingut referent als drets lingüístics 

L’objectiu és que els futurs professionals de l’àmbit del 

dret comptin amb coneixements referents als drets 

lingüístics de la ciutadania. 

Educació i recerca 
Garantir el respecte a la llengua materna de 

les persones opositores 

Es proposa que independentment de quina sigui la 

llengua materna cooficial de l’opositor o opositora, 

que aquesta pugui fer-la servir en l’examinació. 

Administracions 

públiques 

Creació d’un protocol específic perquè el 

català sigui emprat com a llengua oficial en 

l’atenció a la ciutadania 

Es considera que l’atenció a l’usuari i a la usuària, 

sobretot pel que respecta a l’administració pública, és 

fonamental perquè el català sigui visualitzat com la 

llengua pròpia de les institucions del país. 

Administracions 

públiques 

Requerir l’acreditació d’un nivell específic 

de català per a l’ocupació d’una plaça com 

a cos del funcionariat 

Per tal de garantir que el català sigui la llegua 

vehicular de les interaccions internes i externes de 

l’administració, se suggereix requerir un nivell 

certificable de català. 
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Administracions 

públiques 

Garantir el complimento obligatori de 

l’Article 102 de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya 

Aquest article especifíca que els jutges han de poder 

atendre en català als ciutadans 

Administracions 

públiques 

Dur a terme un enviament periòdic de 

circulars al TSJC i als LAJ per recordar-los 

sobre les seves obligacions lingüístiques 

La mesura té la finalitat de garantir que els i les 

professionals del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya i els Lletrats de l’Administració de Justícia 

sàpiguen les seves obligacions envers els drets 

lingüístics dels ciutadans. 

Administracions 

públiques 

Implementar cursos específics de català per 

als treballadors de l’àmbit judicial 

El propòsit d’aquests cursos és que els i les 

treballadores de l’àmbit judicial català als quals no 

se’ls ha requerit l’ús de la llengua catalana, puguin 

aprendre-la per adaptar-se a la nova normativa que 

pretén requerir-la. 

Administracions 

públiques 

Elaboració de campanyes internes sobre l’ús 

preferent del català 

Aquestes campanyes han de ressaltar com una 

aptitud negativa el canvi de llengua al castellà davant 

de persones amb aparença estrangera o amb 

aparença de no parlar al català a causa de prejudicis. 

Administracions 

públiques 

Elaboració de microcampanyes internes per 

encoratjar l’ús del català 

Campanyes que consisteixin a incloure cartells en les 

diferents estances dels departaments administratius. 

Com a exemple, es proposa que enunciïn: “Aquí 

atenem en català”. 

Administracions 

públiques 

Exigir als funcionaris i funcionàries 

públiques estatals l’ús del català 

Obligar als funcionaris i funcionàries d’empreses 

públiques estatals que duen la seva activitat a 

Catalunya a emprar el català en la seva atenció al o la 

usuària. 

Administracions 

públiques 

Establir un codi de bones pràctiques per a 

professionals no catalanoparlants en judicis 

i tribunals 

Aquest codi de bones pràctiques pot establir criteris 

mínims d’atenció a la ciutadania en català com ara que 

els jutges jutgesses que encara no han après català 

donin la benvinguda en català. També es proposa que 

recordin els drets lingüístics en cada benvinguda. 

Administracions 

públiques 

Mantenir el català en els processos judicials 

i demandar-lo per part dels i les 

funcionaries 

Aquesta proposta està pensada perquè la dugui a 

terme la ciutadania.  Aquesta, amb coneixement dels 

seus lingüístics, ha de mantenir el català davant els 

treballadors i treballadores públiques malgrat que 

aquestes es comuniquin en castellà. A banda, ha de 

demanar ser atès o atesa en català. 

Educació i recerca 
Introduir continguts bàsics de dret lingüístic 

en l’ESO, el Batxillerat i en Graus i Màsters 

de Dret 

Es tracta d’afegir contingut curricular bàsic sobre els 

drets bàsics de la ciutadania, entre d’altres, per tal que 

des de les primeres etapes educatives el jovent 

conegui els seus drets lingüístics. 
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Educació i recerca 
Crear continguts audiovisuals didàctics 

sobre drets lingüístics 

Davant la manca de contingut didàctic audiovisual 

adreçat al jovent quant a disposicions de l’àmbit 

administratiu i jurídic, es proposa satisfer aquest buit 

mitjançant la creació de continguts que, 

principalment, tractin sobre els drets lingüístics 

ciutadans. 

Administracions 

públiques 

Reactivar el pla de foment del català 

adreçat als jutges 

Aquests plans de foment consisteixen a incentius 

econòmics per a càrrecs de l’àmbit jurídic a canvi de 

l’ús del català. Es planteja perquè va ser una proposta 

efectiva quan va implementar-se els anys 2003-2005. 

Administracions 

públiques 

Atorgar bonificacions lingüístiques a notaris 

i notaries 

Aquestes bonificacions s’atorguen a canvi de què els i 

les professionals duguin a terme la seva activitat, com 

ara la tramitació de certs documents i contractes, en 

català. 

Administracions 

públiques 

Atorgar incentius estatals a canvi de la 

competència en una segona llengua oficial 

de l’estat 

Recompensar amb incentius econòmics la 

demostració de l'assoliment de la competència d'una 

segona llengua oficial de l'Estat, especialment la 

pròpia del territori. 

Administracions 

públiques 
Canviar el sistema de remuneració dels i les 

funcionaries 

Aquesta reforma consisteix a fer una part del salari del 

cos de funcionariat associada als coneixements 

lingüístics i altres motivacions i aptituds. La base 

salarial d’aquest col·lectiu és fixa, però pot augmentar 

en funció de l’assoliment de coneixements lingüístics, 

entre d’altres. 

Administracions 

públiques 

Atorgar beques a la ciutadania de Catalunya 

per opositar en català 

La finalitat és aconseguir incentivar el màxim nombre 

de persones catalanoparlants a opositar, amb 

perspectiva que mantinguin l’ús del català en els seus 

futurs càrrecs com funcionaris i funcionàries de 

l’administració de Catalunya. 



 Sessió 28/06/2022 [en línia] 

Eix temàtic Propostes Observacions 

Educació i recerca 
Publicacions de recerca acadèmica de l’IEC 

en llicència oberta i sense drets d’autor 

Alliberament del contingut acadèmic per posar a 

disposició del professorat i de l’alumnat documents i 

imatges per a l’aprenentatge o per a l’interès cultural 

i acadèmic en general 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Incorporació en català de la totalitat dels 

recursos a les plataformes públiques, com 

ara la Xarxa Telemàtica Educativa de 

Catalunya (XTEC), i el seu manteniment 

perquè segueixi d’aquesta forma. 

Es proposa que el portal de l’XTEC inclogui una barra 

d’eines específica que inclogui enllaços que enviï als 

usuaris i usuàries de la xarxa a navegadors en català i 

eines de suport lingüístic per integrar al cercador 

d’Internet. Concretament, es parla de la Viquipèdia, de 

Softcatalà, d’Optimot, del Centre de terminologia de 

la llengua catalana (TERMCAT), del Llibre d’Estil, entre 

d’altres 

Educació i recerca 

Inversió per a la creació de material 

lingüísticament adaptat dels diversos 

àmbits i matèries. 

Les persones participants ressalten que a banda d’una 

inversió econòmica, la inversió idònia que requereix 

aquesta mesura és una inversió tècnica que 

persegueixi la digitalització del total dels recursos de 

la Generalitat de Catalunya. Aquesta proposta es 

planteja arran de la necessitat de traslladar els 

materials i les eines ja existents amb què compta 

l’administració a l’àmbit digital, ja que es considera 

que la realitat actual requereix una major i més 

avançada informatització. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Promoure la digitalització de les institucions 

que treballen per la normalització de la 

llengua catalana 

Invertir recursos en la digitalització d’institucions que 

promouen la normalització del català per facilitar 

l’accés a entitats que treballin amb aquest objectiu. 

Cultura 

Crear una campanya d’estima a la llengua 

allunyada de la dualitat del bilingüisme i 

apostant pel benefici d’una societat 

plurilingüe. 

Posar en valor els beneficis derivats de la diversitat 

lingüística a Catalunya. 
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Educació i recerca 

Crear un entorn catalanoparlant per a 

l’alumnat des de tota la comunitat 

educativa 

Es proposa crear un entorn íntegrament 

catalanoparlant en els espais educatius. Això inclou 

conserges, monitors d'activitats extraescolars, 

personal de reforç, personal de neteja i altres serveis 

com la cuina, i, en definitiva, totes les persones dels 

centres educatius amb què l'alumnat pugui 

comunicar-se i interaccionar. L'objectiu darrere 

d'aquesta proposta és evitar que els esforços que es 

fan durant les hores lectives per l'aprenentatge i ús del 

català no quedin en l'oblit un cop fora de l'aula. 

Lleure, esport i món 

associatiu 

Oferir a infants i joves contextos on els 

continguts siguin inherents a la llengua 

catalana 

La proposta va adreçada als espais informals de 

socialització dels joves a l’escola, proposant-se 

requerir l’ús del català per a la cessió pública dels 

centres educatius per a activitats extraescolars. També 

es proposa posar a disposició de l’alumnat estructures 

model de conversa en català per incentivar el seu ús. 

Educació i recerca 

Incloure personal de suport de conversa en 

català per fomentar la interacció en català a 

l’aula 

En els centres on el català tingui una menor presència, 

es proposa reforçar-la amb personal que interactuï i 

fomenti l’ús del català entre els joves, tant a espais 

formals com informals. Per a reforçar totes aquestes 

pràctiques, se suggereix augmentar el personal Tècnic 

d'Educació Infantil (TIC) a totes les aules d'aquests 

centres, perquè donin suport als i les alumnes amb 

carències de català evidents, així com es planteja una 

major construcció d'aules d'acollida, entre d'altres. 

Cohesió social i 

acolliment 
Establir àmbits de formació gratuïts dels 

familiars d’alumnes que no parlen català 

Oferir a famílies que no tenen el català com llengua 

pròpia de recursos com eines digitals, acadèmies o 

espais de lleure per practicar-lo 

Educació i recerca 

Millorar l’estratègia per a l’educació del 

català no presencial, amb plataformes i 

materials específics. 

Proposar continguts, materials, metodologies i 

plataformes específiques, treballant en una major 

gestió de l’administració quant a la digitalització de 

les eines. 

Món digital i 

tecnologies de la 

llengua 

Generar continguts en català per a les 

xarxes socials d’ús freqüent per part del 

jovent com a activitats a l’aula. 

Es recomana que els professors generin continguts i 

dinàmiques en català a través de les xarxes socials d'ús 

freqüent per part del jovent, o transportant els seus 

interessos audiovisuals a l'aula, així com reproduint 

contingut educatiu o de sensibilització per part 

d'influencers o referents catalanoparlants. Es poden 

fomentar formacions breus de configuració dels 

dispositius en català i de cerca d'aplicacions en català 

perquè l'alumnat sigui motivat a fer-les servir.
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Educació i recerca 

Reforçar el lligam entre l’ús del català i les 

dinàmiques d’aula amb metodologies 

educatives participatives, específicament el 

treball cooperatiu 

El treball cooperatiu implica la conversa. En aquest 

sentit, es proposa l'impuls de parelles lingüístiques 

entre el mateix alumnat, així com parelles 

lingüístiques entre l'alumnat i un membre de la 

família, o entre pares i mares de forma organitzada 

com a activitat externa a l'aula. 

Cultura 
Encoratjar lectura i productes audiovisuals 

en català més enllà dels obligatoris a l’aula 

Creació d'un tàndem entre l'educació i la cultura en 

català com a mètode influent per a l'augment de 

consum cultural, per a un major ús del català i per una 

millor qualitat de l'ensenyament. En definitiva, es 

tracta de programar activitats lúdiques, culturals i 

educatives en català dins i fora de l'horari lectiu, 

implicant els agents del món cultural i audiovisual. 

Educació i recerca Recuperar les redaccions i els dictats 

Se suggereix mantenir o recuperar algunes 

pràctiques que, tot i no ser innovadores, algunes 

persones participants consideren que fomenten un 

aprenentatge correcte de la llengua entre l'alumnat. 

Així, es proposa recuperar els principis pedagògics 

que en el seu moment va impulsar la immersió 

lingüística i que ara, segons consideren els i les 

assistents, han quedat desvirtuats. 

Cohesió social i 

acolliment 

Teixir línies de comprensió entre els 

diferents eixos de discriminació 

S'han de destinar esforços, tan administratius com per 

part de la ciutadania, per denunciar els abusos a la 

llengua i la discriminació lingüística. Es parla de 

mantenir una posició de tolerància zero pel que fa a 

la discriminació lingüística del català en les diverses 

formes en les quals es manifesta. 

Cohesió social i 

acolliment 
Sessions contra la glotofòbia 

Se suggereix ressaltar l'existència més discreta de la 

glotofòbia, no només pel que fa a l'accent català quan 

es parla en castellà i viceversa, sinó entre els diferents 

dialectes del català. L'objectiu d'aquestes mesures és 

posar sobre la taula els efectes que té sobre l'entorn 

diari de les persones catalanoparlants la manca de 

perspectiva i sensibilitat sociolingüística.

Cohesió social i 

acolliment 

Evitar el canvi de llengua al castellà enfront 

persones i famílies d’origen estranger o 

nouvingudes 

S'insta a no canviar de llengua enfront de persones 

d'origen estranger i nouvingudes, ja que, el fet de 

parlar-los en castellà només denota un altre tipus de 

discriminació lingüística, aquest cop donada per 

prejudicis d'aparença ètnica. 
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Educació i recerca 
Fer complir la llei a centes educatius de 

primària i secundària i universitats 

Es proposa vetllar pel compliment de la llei lingüística 

de centres educatius de primària, secundària, 

batxillerat i universitats, fent que el català es 

mantingui com a llengua vehicular amb un servei 

d’inspecció específic. 

Educació i recerca 
Dotar de mecanismes per assegurar la 

llengua d’ensenyament indicada a les guies 

docents. 

Han d'habilitar-se canals per fer arribar queixes i 

denúncies de caràcter lingüístic a l’àmbit universitari. 

Quant a aquesta última proposta, es planteja fer-ho a 

través d'una finestra o d'un únic canal per evitar la 

diversificació de les queixes i facilitar el seu ús. 

Educació i recerca Proposar un espai global per al PLC 

Es proposa la creació d'un espai global per al 

Programa Projecte Lingüístic on, a banda de les guies 

i models per a l'elaboració i la redacció d'aquests 

projectes, que s'inclogui informació referent als 

recursos als quals es pot accedir, a l'argumentació 

pertinent per dur-lo a terme, amb un llistat de centres 

amb iniciatives similars o projectes lingüístics 

diversos, etc. 

Educació i recerca 

Rebre suport i acompanyament per part de 

l’administració dels projectes lingüístics de 

diversos centres 

Suport des de l’administració pública i 

acompanyament a aquests projectes lingüístics, 

sobretot pel que fa a recursos tècnics i burocràtics, per 

tal de facilitar d'adopció d'aquests projectes 

Educació i recerca 

Donar estructura i pressupostar l’acollida 

escolar, com a procés ordinari d’accés al 

sistema educatiu i a una determinada 

escola 

Es recomana els PLC donin una estructura completa i 

pressupostin l'acollida escolar com a procés ordinari 

d'accés al sistema educatiu o a una determinada 

escola. Tanmateix, se suggereix que els protocols de 

benvinguda per a persones estrangeres s'articuli 

entorn de l'explicació del context sociolingüístic del 

país 

Educació i recerca 

Fomentar projectes lingüístics de centre 

transversalment implicant a tota la 

comunitat educativa 

Cal que es generin recursos per atorgar eines a les 

diverses AMPA, i que permetin que aquestes duguin 

a terme les seves pròpies iniciatives en el marc comú 

dels projectes. 
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Educació i recerca 

Implicar les institucions que a existeixen i 

que tenen la possibilitat d’elaborar material 

en català i puguin facilitar la formació 

gratuïta a persones que no tenen el català 

com a llengua habitual 

Se suggereix incloure facilitadors del CPNL locals i 

altres institucions existent que treballen pel foment de 

la llengua catalana, per tal de facilitar, quan calgui, 

informació, formació gratuïta per persones que no 

tenen com a llengua d'ús habitual el català, 

l'elaboració de materials diversos, de campanyes, etc. 

Es planteja dotar de més recursos al conjunt 

d'institucions i entitats que centrin la seva activitat en 

la normalització de la llengua. 

Educació i recerca Exigir un ús formal i acadèmic de la llengua 

No relaxar les relacions alumne-professor quant a l’ús 

lax del registre lingüístic. Això vol dir que tal com les 

interaccions entre els docents i els i les alumnes han 

de regir-se per un registre de cordialitat, també 

haurien de mantenir la llengua 

Educació i recerca 
Compartició d’apunts no traduïts per canvi, 

sinó per addició al català 

Es proposa que tot el conjunt de recursos lectius es 

proporcionin en la llengua vehicular, en aquest cas el 

català, a banda de l'anglès, sobretot pel que fa als 

apunts per als i les estudiants d'origen estranger. La 

finalitat de la mesura és apropar aquest sector 

estranger a la llengua catalana i, per tant, a l'àmbit 

laboral del país, ja que allò que estudien ho troben 

amb diferents llengües per poder professionalitzar-se 

en ambdós llocs 

Educació i recerca 

Incloure, en la formació del professorat, 

formació sociolingüística perquè els futurs 

mestres sàpiguen perquè han de parlar en 

català a l’aula 

Es considera que aquesta formació ha de sensibilitzar 

els futurs i les futures professionals del sector per tal 

que estiguin predisposats per incentivar l'ús i el 

coneixement del català en un entorn plurilingüe. Això 

vol dir que parlin català a les aules i que, a més a més, 

treballin per la promoció i defensa de la llengua amb

el seu alumnat.

Educació i recerca 
Impulsar una campanya social per mantenir 

les proves PAP entre els requisits d’accés als 

graus universitaris d’educació 

Per tal de garantir els coneixements necessaris de la 

llengua per part dels futurs docents, es proposa 

desenvolupar una campanya en defensa de l'acord 

entre totes les universitats catalanes per requerir la 

superació de les proves PAP. Aquestes proves són les 

que es duen a terme per optar a estudiar un grau de 

magisteri i on es demostra si els futurs docents 

d'infantil i primària tenen un nivell adequat de 

comprensió lectora i expressió escrita en català. 

Educació i recerca 
Dividir classes per intercanvis internacionals 

i la resta 

Se suggereix dividir les classes entre estudiants que 

vulguin assistir a classes en català i estudiants d'origen 

estranger que necessitin fer-les en anglès. D'aquesta 

forma, es pretén evitar canviar la llengua planificada 

de les lliçons davant la incomprensió del català. 



Sessions participatives Pacte Nacional per la Llengua 

participa.gencat.cat 

Educació i recerca 

Afegir activitats i examinacions d’oralitat del 

català per a assegurar-ne unes 

competències mínimes fora de l’escola 

Fomentar l'aprenentatge, la pràctica i avaluació de 

competències orals en català de forma transversal al 

llarg de la trajectòria educativa. L'avaluació se centra 

en la pràctica oral perquè es considera l'aptitud 

immediatament més necessària per a la vida en 

català i partir de la qual es poden anar millorant la 

resta, com ara l'escriptura i la lectura. 

Educació i recerca 

Acordar entre les administracions 

educatives dels Països Catalans criteris 

unitaris per fixar competències i 

equivalències entre l’ensenyament no 

universitari i l’acreditació dels nivells 

previstos en el MECR.

La idea principal darrere la proposta és aconseguir 

que arreu dels territoris del domini lingüístic es 

cohesioni una mateixa idea de la importància del 

català, per la qual cosa és necessària uns criteris 

d'exigència iguals. 

Educació i recerca 

Augmentar el grau d’exigència per atorgar 

els títols de català a l’alumnat que acaba 

l’ESO 

Per tal d’evitar que les persones que no assoleixen 

un grau adequat de català, es proposa augmentar el 

grau d’exigència tenint en compte els coneixements i 

aptituds reals pel seu reconeixement 

Educació i recerca Garantir l’alfabetització en català 

Es proposa elaborar enquestes de major precisió de 

l'ús del català en escoles i municipis on la seva 

presència és alarmant. Amb els resultats, es proposa 

fer plans específics pels centres educatius amb un 

grau més baix de presència del català. 

Educació i recerca 
Atorgament de punts extra per fer treballs 

de recerca i tesis en català 

Es parla de sumar punts per Treballs de Final de Grau 

(TFG) o de Màster (TFM) que es redactin en català. 

Aquesta mesura és proposada pel fet que 

actualment es du a terme una acció similar amb els 

treballs redactats en anglès, que en moltes facultats i 

universitats sumen mig punt a la nota final del 

treball.

Educació i recerca 
Contraprestacions en matèria de beques 

amb compromisos lingüístics 

Es tracta de condicionar el finançament de la recerca 

i les publicacions acadèmiques amb criteris 

lingüístics. 

Educació i recerca 
Considerar com a mèrit docent l’obtenció 

del C2 de català 

Es planteja considerar un mèrit l’obtenció del nivell 

C2 de català, amb possibles bonificacions lligades al 

seu assoliment 

Educació i recerca Ajuts per publicacions d’articles en català 

Es pretén que l’administració tingui en compte la 

recerca publicada en català a les acreditacions del 

professorat mitjançant l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Quant a la 

investigació, se suggereix que aquestes rebin més 

ajuts per part de l’administració per a la seva 

publicació.
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