
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - SESSIÓ DE PROXIMITAT – PACTE NACIONAL PER LA LLENGUA 

Sessió de proximitat sobre el present i futur del català, organitzada per l’Ajuntament de Granollers a 

través de la Comissió del Pacte Municipal de la Llengua, per fer aportacions al Pacte Nacional per la 

Llengua. 

Dia: dijous, 29/09/2022 de 19 a 20.30 h 

Lloc: Sala de l’Aplegador de Roca Umbert (c. D'enric Prat de la Riba, 77) 

Assistents: 75 persones aproximadament 

Organització: Es creen nou taules de debat. Cada taula està formada per vuit persones vinculades a 

diferents àmbits de la ciutat. Hi ha un moderador que condueix l’activitat i un dinamitzador per a 

cada taula. Es fan tres canvis de taula.  

Resum de propostes que surten: 

Eixos temàtics: 

0. Percepcions i actituds 

 La llengua ha de ser vehicle de cohesió. 

 La llengua no s’ha de polititzar. 

 La llengua, s’ha ensenyar a estimar-la. S’estima quan aporta ‘vida’. 

 El català no està de moda, no és una llengua de carrer (sobretot entre els joves). S’ha de fer 

atractiu. 

 No s’ha de ser tan estricte amb el català; cal parlar-lo i prou. Es corregeix molt. És una 

llengua de classe. 

 Es canvia al castellà per por (justícia, policia), per cortesia (gent gran), per inèrcia (aspecte 

físic) i perquè t’entenguin (sanitat). 

 Cal donar valor a la llengua: aprendre més d’una llengua és positiu. 

 Cal fomentar que podem mantenir la llengua sense forçar que l’altre la canviï. 

 Cal motivar les persones a parlar català explicant-los la cultura, que aprenguin a valorar-ne 

l’origen. 

1. Administracions públiques 

 Fomentar que es parli català en tots els serveis públics. 

 Cal que les administracions vetllin perquè la llengua d’atenció sigui, en primer lloc, el català. 

No es fa. 

1.1. Administració pública 

1.2. Justícia 

 Cal anticipar-se i d’entrada parlar català en aquest àmbit. És on es parla menys. 

2. Educació i recerca 

2.1. Ensenyament obligatori 

 Cal trencar la segregació d’alumnes a les escoles, al barris. 

2.2. Ensenyament universitari 



2.3. Aprenentatge del català entre persones adultes 

 Fomentar la formació del català en línia. 

 Incrementar places de cursos de català. 

 Gratuïtat de les classes. 

 Fer més difusió dels cursos de català. 

3. Cohesió social i acolliment 

 Cal crear espais socials de conversa en català. Per saber català i aprendre’n, s’ha de poder 

practicar. Calen llocs per practicar català. 

 Cal fomentar que els espais de veïnatge siguin en català (associacions de veïns). 

 Cal treballar perquè no es canviï de llengua per raons d’origen. Cal fer campanyes per 

alliberar-nos dels estereotips i deslligar-los de la llengua. 

4. Cultura 

 Cal crear referents que parlin català per al jovent (Rosalia...). Cal que el català es vegi com 

una llengua de moda i moderna. 

 Cal promoure més publicacions en català. 

5. Audiovisual i mitjans de comunicació 

 Cal potenciar programes com ‘Eufòria’, concursos de cuina... per fer atractiva la llengua. 

 Cal oferir continguts de qualitat en català (‘Alcarràs’, Super3 d’abans...). 

 Cal impulsar i crear més continguts multimèdia: youtubers, TicTok, influencers... Si cal, s’han 

de subvencionar. 

6. Món digital i tecnologies de la llengua 

 Cal potenciar videojocs... 

7. Àmbit socioeconòmic i laboral 

 Cal que les empreses flexibilitzin horaris perquè els treballadors puguin formar-se en català. 

 Cal demanar que el català sigui requisit per accedir a llocs de treball. Ha de ser necessari. 

 El català ha de ser una eina útil i de progrés. 

 En el sector de l’hostaleria, cal fer accions per oferir el que tenim aquí, en català, i no 

adaptar-nos als turistes que venen. El català és secundari en aquest sector. No es té en 

compte. 

8. Salut i atenció sociosanitària 

 Cal que les administracions es responsabilitzin de l’ús del català en aquest sector. Si cal, cal 

fer l’acompanyament.  

9. Lleure, esport i món associatiu 

 Cal crear necessitats d’ús del català entre el jovent. El català ha de ser vist com a llengua 

moderna. Ara es veu com a llengua de classe. 

 El joves trien el castellà influenciats pels referents. Cal crear referents populars, de 

 carrer, per als joves. El castellà sí que és llengua de carrer (popular, potent, 

moderna...). 



 Cal crear referents que parlin català en el món esportiu (Guardiola). Cal fomentar el català a 

les associacions. 

 Cal incidir en els cursos de monitors, formadors... 

 Cal fomentar que el català sigui llengua vehicular en el món de l’esport i en el lleure. 

10. Relacions entre els territoris de llengua catalana 

11. Àmbits estatal, europeu i internacional 

 La llengua és riquesa. Cal fer accions per no perdre la identitat. 

 Cal fer el possible perquè el català tingui representació a Europa. 

12. Qualitat de la llengua 

 


