
Endavantambelcatalà 

PRESTIGI DEL CATALÀ 

Cantants 

Parlar amb cantants/grups catalans que canten en castellà com Rosalia, Estopa, la Pegatina, 
Morad (ell seria molt important de cara als catalans amb ascendència del Magreb o d’altres 
zones)... per animar-los a compondre  cançons al català (millor), fer una col·laboració amb un 
grup de música en català amb una cançó d’aquest grup o sinó a incloure’n de ja composades 
com ja va fer la Shakira amb el Boig per tu. De passada es podria parlar amb la parella de la 
Rosalia que en cantés en català. També es podria fer que cantants d’altres països que pugin tenir 
sensibilitat en català incorporin alguna cançó en català. 

La qüestió és parlar i explicar-los l’objectiu que ells poden fer molt en favor del català. 

Influenciadors 

Que en Piqué, quan torni a fer servir el twich que ho faci en català. És qüestió de parlar amb ell 
i que sàpiga el bé que pot fer a favor de l’ús del català. 

Aprofitar la plataforma que ofereix el Barça 

En Jordi Cruyff que exerceix, a vegades, de portaveu no fa servir el català. Quan era jugador el 
parlava. Passa el mateix amb el tercer entrenador del Barça. Tots dos són nascuts aquí.  . El club 
hauria de canviar aquesta política comunicativa. 

HI ha jugadors del Barça que porten temps aquí i no l’entenen.  

L’Ansu Fati és l’exemple ideal fa entrevistes parlant en català. Malauradament és l’únic exemple 
de jugador no nascut aquí que el parla. S’ha d’aconseguir que tots els parlin. Millor si és de fora 
de l’estat. 

Els jugadors del Barça  tenen per contracte saber parlar català però això es papar mullat.  

Mesures que es podrien fer. 

 Parlar amb el Barça i que realment sigui més que un club. S’ha d’aprofitar la Junta actual. 
 Els que no l’entenen que facin un curs. 
 Tant els jugadors com els que fan declaracions públiques i que no saben parlar-lo o que 

no se senten segurs que tinguin una parella lingüística que sigui company de feina, millor 
amb qui s’hi avingui de forma permanent per tal de practicar-lo habitualment, tot i que 
pot ser difícil canviar d’hàbits o si no.  

 Que en Xavi Hernández comenci a fer servir el català al vestuari del Barça. Primer amb 
crits d’ànims i finalment a les xerrades amb els jugadors. 
Així com en Guardiola va trencar amb el fet de no fer declaracions  en català a fora dels 
Països Catalans, en Xavi podria fer un pas molt més important. 

 A la pedrera, l’idioma que haurien de fer servir els entrenadors i la resta del cos tècnic 
als jugadors sigui el català. Els jugadors amb més possibilitats d’arribar al primer equip i 
que són nascuts a fora el club hauria de fer alguna acompanyament perquè el sabessin 
parlar. Hi ha alguns casos d’algun jugadors que quan arriben al primer equip i els hi fan 
entrevistes en català, no responen en català. El club hauria de canviar aquesta política 
comunicativa. El mateix es podria fer amb l’Espanyol. 
 



Especialistes 

Tant la CCMA com RAC1 si han de recórrer a un especialista que parli en català. Si no en troben 
un que visqui als Països Catalans o parli català que en vagin a buscar a fora. El que no és bo és 
recórrer a especialistes que viuen aquí i no parlen en català. Això hauria de sortir al llibre d’estil. 

HI ha programes com el Suplement o Tot Costa, suposo que n’hi ha d’altres, on tenen 
col·laboradors        de gent que viu aquí fa temps que no parlen en català. Animar a aquesta gent 
a parlar en català. Ajudar-los amb recursos, parelles lingüístiques. Sinó el missatge que envies 
és que el català amb entendre’l ja en tinc prou. D’altra banda hi ha un col·laborador català que 
viu a Madrid i que col·labora (o col·laborava 

TRENCAR AMB LES CREENCES 

El punt més important i més difícil és trencar amb les creences que fan que molts 
catalanoparlants són maleducats, falten el respecte o que no t’entenen si parles en català. 

Com explica Yuval Noah Harari en el seu llibre Sàpiens, les creences no són certes i falses, però 
tenen una gran importància perquè són el que determinen com ens comportem els éssers 
humans. 

Trencar amb la Idea de que no m’entenen  

Aquí va una pluja d’idees: 

 A TV3 sobretot (a Catalunya Radio també però no tant perquè al ser una ràdio no es veu 
qui parla) que hi hagin uns quants presentadors dels principals programes, 
col·laboradors,  periodistes al carrer que tinguin ascendència magrebina, subsahariana, 
asiàtica, del nord d’Europa...  Això ha de ser permanent.  El proper presentador del TN 
no ha de tenir la pell blanca. (No val en Xavi Torres i els seu bronzejat UVA 😉). 
De passada faria que la població nouvinguda mirés més TV3. 

 Tant la CCMA com RAC1, hi ha vegades que els qui parlen (presentador, convidat, 
tertulià) es canvien al castellà perquè una persona que és de fora no el parla i entén el 
català. Això hauria de ser al llibre d’estil. 
Un programa com el del Clapés passa molt quan parlen amb un imitador que fa un 
personatge d’aquí com la Jeni o un nascut a Espanya o a l’estranger li parlen en castellà 
quan podrien fer-ho perfectament en català. Es podria parla amb ells i que prenguin 
consciència del be que poden ajudar més el català del que ho estan fent. 
Un bon exemple va ser quan, al programa Polònia, van fer que els líders mundials 
parlessin en català. El començament fins i tot a mi em va xocar estrany per aquesta idea 
que els de fora no entenen el català i se’ls hi ha de parlar en castellà encara que tampoc 
el saben. 
Fa un temps van fer un programa a TV3 d’un Islandès que recorria món de gent que mai 
ha estat a Catalunya i el parlava. Això està bé. El meu entendre és més efectiu que es 
faci de forma indirecte i que es trenqui la idea que la gent no el sap parlar. 
La proposta que jugadors estrangers del Barça el sàpiguen parlar va en la mateixa línia. 

 Des d’aquests mitjans de comunicació MAI demanar perdó per si es parla en català algú 
que no l’entén. Es canvia de llengua i ja està. Quin missatge s’envia si es fa? Perquè s’ha 
de demanar? Quina creença demolidora pel català hi ha al darrera? 
 



 La que he comentat més amunt:  HI ha programes com el Suplement o Tot Costa, suposo 
que n’hi ha d’altres de gent que viu aquí fa temps que no parlen en català. Animar a 
aquesta gent a parlar en català. Ajudar-los amb recursos, parelles lingüístiques. Sinó el 
missatge que envies és que el català amb entendre’l ja en tinc prou. 

 Fer una campanya institucional. Vàries propostes 
La pantalla negra i se senten les veus de vàries persones de diferents edats parlant 
diferents dialectes i que pregunten: d’on soc?  Després surt la seva cara i responen: 
català/Catalana, com tu.  Perquè et penses que no el sé parlar? 
Alguna d’humor amb en Buenafuente (seria ideal), en Joel Joan i en Jordi Sánchez... que 
qüestionin l’absurditat de canviar de llengua pensant que l’altra persona no t’entendrà. 
Com ho saps que no l’entén? 

 Crear algun tipus de repte (això no sé com fer-ho) potser via twitter, instagram o tic toc 
de gent famosa (esportistes, periodistes, cantants...)  que diuen que fa el canvi d’hàbits 
de mantenir-se en català en totes les converses i que al final del dia/setmana comenten 
com els hi ha anat. Segur que hi ha una part ínfima que no els entenen i els que no els 
hi poden ensenyar traduint la frase al castellà, l’anglès... segons sigui el cas. 
Segur que si es via twitter hi ha la gent que està en contra del català i que s’ho voldrà 
carregar però brams d’ase no arriben al cel. 

Trencar amb la idea de que és de mala educació parlar amb català amb algú que no el parla 

Aquesta creença és molt potent perquè fa que està tant interioritzada que quan una persona fa 
el pas per canviar d’ 

Perquè no és de bona educació que un nouvingut que ha vingut a viure a Catalunya perquè té 
unes oportunitats que a on va néixer no les té faci l’esforç d’entendre el català?  

És de bona educació que l’altra persona hagi de canviar de llengua perquè una persona no fa 
l’esforç d’aprendre la llengua del país? 

CANVIAR LA CREENÇA DE PER RESPECTE, MALA EDUCACIÓ PER LA CREENÇA QUE ÉS DE BONA 
EDUCACIÓ PARLAR AMB TOTHOM EN CATALÀ. 

Els arguments els tinc: 

 Incentives a que la gent que no el parla habitualment el parli. 
 Animes a gent a que s’apunti a aprendre’l o a millorar-lo. 
 Mantens viu el tret únic que nomes els parlants dels Països Catalans podem aportar a la 

riquesa cultural de la humanitat. 
 Vas a favor d’una llengua que no té un estat al seu favor. 
 D’una llengua que no té el mercat al seu favor. 

No sé com portar-ho a la pràctica. Seria qüestió de pensar-hi. 

AUGMENTAR L’ÚS DEL CATALÀ A TRAVÉS DE PARELLES LINGÜÍSTIQUES AMB COMPANYS DE 
FEINA 
 
Proposta: 
 

 Fomentar l’ús de parelles lingüístiques entre companys de feina. Per tal que la gent que 
no el sap parlar o se sent insegur pugui tenir un bon nivell. 



A la vegada afavoreix el seu ús perquè és d’esperar que aquests persones a partir de 
llavors parlin en català. 

 Aquesta mesura es pot aplicar a qualsevol empresa. Es podria fer una campanya amb 
les patronals per implantar aquesta mesura. 

 Estaria bé fer una campanya amb els gremis de comerciants i restauradors per tal 
d’implantar aquesta mesura. De passada els catalans podríem ser atesos en la nostra 
llengua. 

 Jo he participat en el programa de parella lingüística i amb 10 hores no n’hi ha prou ni 
de bon tros. A part de que la idea és que aquella persona no nomes l’aprengui a parlar 
sinó que el parli habitualment.   

 Té l’inconvenient que dues persones que es comuniquen en una llengua, se’ls fa estrany 
de comunicar-se amb una altre. Aquí estaria bé comptar amb l’assessorament d’algun 
especialista. 

 

INCENTIVAR LA GENT QUE NO SAP PARLAR EN CATALÀ A QUE EL PARLI, QUE LA VERGONYA NO 
L’ATURI 

 Vídeos de tik-tok, campanya publicitaris de gent famosa que l’ha aprés i animar-la. 
L’Ansu Fati seria un molt bon ganxo. 

 Fer petits vídeos que mostrin com un famós va aprenent el català. 
 

FER TALLERS PER MANTENIR-SE AL CATALÀ. 

Actualment ja se’n fan però es tracta e fer-ne en massa. Aquests tallers també són una forma de 
trencar amb les creences. 

 Aquests tallers els podria oferir la Generalitat, els ajuntaments, els consells comarcals, 
empreses públiques, organismes públics ... als seus treballadors. Per facilitar-ne 
l’assistència seria millor en horari laboral. S’ha de tenir en compte que la política 
lingüística afecta al conjunt de tota una administració. 

 Es podrien oferir als centres cívics de dels pobles i ciutats. 
 També associacions com Òmnium, l’Assemblea, la Plataforma per la llengua, colles 

castelleres, clubs esportius... seria bo que els impulsessin entre els seus associats. 
 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

La idea és ben clara, quan es gasti qualsevol euro dels pressupostos de les administracions 
catalanes, prèviament s’ha de pensar que aquest euro que es gasti ha d’ajudar al coneixement i 
a l’ús del català. Una bona mesura és que el Parlament podria fer una llei en aquest sentit per 
les despeses de la Generalitat. 

Proposta: 

 Tots els treballadors públics s’han d’adreçar als ciutadans per defecte en català tant a la 
Generalitat com a les altres administracions. No poden discriminar pel color de la pell. 
Una mesura per potenciar-ho és que les comunicacions tant de la guàrdia urbana, com 
de TMB sigui en català. Per facilitar aquesta mesura, si la persona de la central parla en 
català, hi ajudarà. 



 El mateix amb els treballadors del 010 i similars.  
Prèviament que no es doni l’opció de triar la llengua. S’ha de crear el màxim d’entorn a 
favor del català. 

 Quan l’administració subcontracta un servei (seguretat, parcs i jardins, informació al 
públic, ambulàncies...) que els treballadors hagin de tenir un nivell mínim de català. Això 
com comentava més amunt incentiva que la gent l’aprengui tant a l’escola com a fora. 
Actualment molts treballadors de seguretat del metro, rodalia, d’accessos d’edificis no 
parlen en català, és una discriminació envers els catalans. 
També passa amb els agent d’informació de Rodalies, alguns dels quals són nouvinguts. 
Es perd una gran oportunitat perquè el sàpiguen.  
Aquests serveis subcontractats de cara al públic en el contracte hi ha d’aparèixer que 
per defecte s’atén en català i que els treballadors han de saber el català. En els 
contractes actuals, si algú no el sap incentivar que l’aprengui perquè quan es renovi el 
contracte, no hi podrà treballar. 

 Quan es dona una subvenció a una entitat que un punt important sigui quin percentatge 
dels treballadors té un nivell mínim de català.  Per incentivar el seu coneixement per qui 
no en sàpiga que temporalment es convalidar si fa un curs. La clau en aquesta vida són 
els incentius 

 Qualsevol contracte que es puntuï alt el percentatge de treballadors que tenen un 
coneixement mínim de català. Temporalment, es pot convalidar si es fa un curs. Aquí no 
sé com està la llei de contractes, si la llei actual no ho permet que el Parlament de 
Catalunya o els partits catalans catalanistes que presentin una proposició de llei al 
Congrés dels Diputats. 

 El servei de taxi necessita d’una llicència pública. Qualsevol persona que treballi com a 
taxista ha de tenir un nivell mínim de català. El taxi és un servei públic i els catalans 
tenim dret a ser atesos en català. 

 A les fires d’atraccions, que la majoria de cançons siguin en català.  
 La Generalitat s’ha de destinar molts més diners que els raquítics 47 milions d’euros a 

polítiques lingüístiques. 
 Que les respostes del president, consellers i qualsevol càrrec de l’administració fetes als 

Països Catalans sigui en català. Això és molt bo de cara al prestigi de la llengua tant a 
dins com a fora de Catalunya. Si es fa una entrevista és diferent. 

 Per tenir un càrrec de responsabilitat dins de l’administració de la Generalitat que es 
demani un nivell més alt de català. 
 

El que dic aquí especialment en favor del català, però també a altres apartats és el mateix per 
l’aranès a la Val d’Aran. 

ESCOLA 

Que s’apliqui realment la immersió a l’escola. Immersió vol dir que dins de l’escola ha de ser el 
100% en català. 

Propostes: 

 No es pot regalar el nivell C a qui no el tingui. (ni a l’ESO ni a l’escola d’adults, conec 
diferents professors que em diuen que se’ls hi dona encara que no el tenen ni de bon 
tros). Hi ha diferents motius que es basen en els incentius. La Unió Soviètica va col·lapsar 
per falta d’incentius: 



El primer és que si és una assignatura que te la donen tant si tens el nivell com si no, no 
hi ha cap incentiu a aprendre el català. A part que no li dones cap prestigi. 
L’altra, és que una mesura per incentivar el seu aprenentatge és que per feines que són 
subcontractades per l’administració com (agents de seguretat al transport públic, 
personal de parc i jardins..) se’ls hi hauria de demanar aquest nivell, però si aquest nivell 
es regala, en cas d’implementar aquesta mesura incentivadora  perd qualsevol eficàcia. 
El nivell C no l’hauria de concedir els mestres de l’escola perquè tindrien moltes 
pressions, s’hauria d’examinar externament i donant molt pes al llenguatge oral, que el 
que es tracta és que la gent el parli amb fluïdesa. 

 Els alumnes han de parlar en català. Com a norma,  si no ho fan sistemàticament no 
tenen el nivell C. El mateix amb el títol de batxillerat. Queden excloses les classes de 
llengües no pròpies de Catalunya. 

 Els professors s’han de dirigir als alumnes tan dins com fora de l’aula en català. 
 L’hora del pati també ha de ser lectiva i que els mestres o monitors facin jocs perquè els 

alumnes juguin entre ells en català.  
 El personal del menjador ha de saber parlar català i adreçar-se als alumnes en català. 
 Segons he vist en alguna notícia, el fet que els alumnes treballin per projectes fa que l’ús 

hagi descendit ja que entre ells parlen més en castellà a l’aula. S’ha de girar la truita. Si 
és per projectes i es treballen diferents temes, un clau és l’expressió en català. Aquest 
és un punt per estar-hi a sobre. 

 Fer jornades on els professors puguin compartir les fórmules que els hi van millor perquè 
els alumnes parlin en català. Aquestes pràctiques es podrien penjar a un apartat 
específic del web del Departament d’Ensenyament. 

 Les escoles on la mainada on el % de pares catalanoparlants és molt baix i aconsegueixen 
que el nivell de català millora molt, el conjunt dels mestres i la resta de personal que 
treballa a l’escola se li recompensi econòmicament o donar un premi. 

 Vaig veure un reportatge que per evitar l’assetjament a l’ESO un alumne més gran 
apadrinava un de petit. Això s’hauria de fer a totes les escoles conjuntament amb la 
pràctica del català. De passada crearà un sentiment positiu envers el català tan per 
l’alumne gran com pel petit. 
En aquest sentit, hi ha aqueta article que va bastant lligat. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/la-bressola-immersio-catala-catalunya-nord/ 

Alumnes més grans que interactuen amb els més petits i un acompanyament lingüístic 
constant dels mestres són dues de les claus del mètode, que pot ser útil a la resta del 
país. 

 Dins les assignatures optatives, fer classes de RAP o altres modalitats en català. 

 

Per tot això fa falta un grup important de gent que engresqui als professors, avaluï si es 
compleix la immersió i si no quines solucions es poden aplicar. Fent lleis i decrets i esperar que 
es compleixin, com s’ha fet aquest darrers 20 anys de deixadesa ja s’ha vist que no funciona. 

SANTITAT 

Hi ha una clara discriminació cap als catalans. Per què la Generalitat no ens garanteix el dret a 
ser atesos en català. Es contracten metges o infermers que ni l’entenen o que no el parlen. Jo 



m’hi he trobat tant al meu CAP, a l’Hospital de la Creu Roja com al l’Hospital de Sant Pau. En 
alguns casos els metges fa 10 anys que hi treballen, l’entenen però no el parlen. 
En el cas de l’Hospital de Sant Pau vaig reclamar que tenia el dret de ser atès en català i van dir 
que no perquè era un consorci. No sé si és cert o no. 
 
Propostes: 
 

 Revisar qualsevol consorci amb un centre hospitalari perquè tots els seus treballadors 
sàpiguen el català. Els que no el sàpiguen tenen un temps determinat per aprendre’l. 
Màxim dos anys. El mateix hospital pot facilitar les formacions. No es pot regalar el títol. 
Si no el té que vingui un altre i així la gent l’aprendrà de debò. 

 El mateix amb hospitals públics. 
 Prioritzar la contractació de metges que parlin català. Per això incentivar que hi hagi més 

estudiants que de medicina, sobretot amb la gran quantitat de professionals que es 
jubilaran en els propers anys. 

 Si es contracta personal mèdic que no sap català que en el termini d’un any han de tenir 
un nivell adequat per parlar-lo i escriure’l. 

 Fomentar l’ús de parelles lingüístiques entre treballadors que no saben parlar català o 
es senten insegurs amb companys de feina que es veuen cada dia que sí que en saben. 
És una molt bona fórmula per aprendre’l i a la vegada tenir algú amb qui parlar-lo 
habitualment. 

 Els informes mèdics han de ser en català per això els metges han de saber escriure en 
català.  
 

Perquè els catalans tinguem el dret a ser atesos en català, hi ha d’haver algunes persones 
responsables que vetllin perquè es compleixin les normes. 
 

LLEURE I ESPORT 

Propostes: 

 Fer una campanya per incentivar l’ús del català en el lleure dels joves i infants. Per això 
es tractaria de signar compromisos amb els clubs esportius, esplais i clubs escoltes que 
s’hi vulguin adherir-s’hi de forma individual perquè els entrenadors, monitors i caps 
s’adrecin als joves i infants en català. 

 A les concessions de la gestió de tots els  poliesportius que per contracte, la gent que hi 
treballa ha de saber parlar català amb fluïdes, s’ha de dirigir per defecte en català i les 
classes dirigides han de ser en català. Això s’ha de fer a les bases dels nous concursos de 
gestió. Els que ja estan concedits s’hauria d’anar a parlar amb ells per signar un 
compromís de política lingüística del centre esportius. Això darrer es podia fer amb els 
gimnasos privats. 

 Els cursets dels centres cívics han de ser en català i s’ha d’avisar als alumnes quan s’hi 
inscriguin. No es pot canviar la llengua perquè ve un de fora. Jo n’he fet uns quants que 
no eren en català fets per nouvinguts, alguns ni l’entenien. Exclusivament pels que 
actualment fan algun curs i no en saben, se’ls pot acompanyar perquè l’aprenguin.  
Això també és una forma d’incentivar l’aprenentatge del català pels nouvinguts 



Com a la part de l’escola, fa falta gent que hi estigui a sobre i que es faci en positiu, en favor de 
l’ús del català. Aquí s’ha d’estar preparat per les campanyes demagògiques d’en contra del 
català. 

RECUPERAR UN BON NIVELL DE CATALÀ I NO TRANSFORMAR EL CATALÀ EN UNA TRADUCCIÓ 
DEL CASTELLÀ 

 Tots els treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tant els 
periodistes com la resta de personal) han de fer una formació (la formació és un dret 
dels treballadors) mensual en català de repàs dels principals errors que es cometen de 
així com en expressions genuïnes en català així com de les formes col·loquials catalanes. 
De passada es podria fer una campanya de recuperació dels pronoms febles.  
La CCMA té un impacte molt gran en com la gent parlem. Si les seus treballadors parlen 
bé, la gent també ho farà. La llengua pròpia evoluciona sentint-la, de forma inconscient. 
Si una persona sent algú que parla bé, aquesta persona parlarà millor.   

 Els col·laboradors i tertulians que se’ls hi enviï de tant en tant un correu amb les paraules 
i expressions genuïnes així com els errors que cometen i alternatives. Actualment se 
sent sempre “sí o sí” quan en català hi ha tant sí com no, de totes passades, per grat o 
per força, peti qui peti... 

 Es podria proposar la mateixa mesura a RAC1. 
 Que a la CCMA se senti tota la riquesa dialectal del català. Això s’ha de canviar a les 

seves polítiques comunicatives. 
 Subvencions a diaris en català, especialment els digitals. N’hi ha algun, com el Nacional, 

que fan unes traduccions literals del català amb uns errors que indignen per part d’un 
diari subvencionat per escriure en català. Que hi hagi un revisor extern pagat per la 
Generalitat, i que cada cert nombre d’errors es redueix la subvenció. Prèviament s’ha 
d’avisar dels errors al diari perquè pugui el nivell. És qüestió d’incentius, jo els hi he 
escrit i continuen fent errors com una casa de pagès. Fan molt mal al català, una perquè 
és escrit i la més important és perquè a còpia de llegir-los un perd les referències del 
què és correcte i del que no. 

 Es podria crear un joc electrònic a través de qualsevol dispositiu, amb diferents nivells 
de dificultat, perquè la gent aprengués a no fer les principals errades en català i ser servir 
les expressions més genuïnes (frases fetes, locucions...). També podria servir per 
identificar dialectes de forma sonora. Aquí hi ha gent bona fent videojocs i es podria 
aprofitar aquest talent per crear un joc atractiu i que incentivi el seu ús i l’aprenentatge. 
Es tracta de que sigui un joc en positiu. 

 Pagar correctors perquè es revisin les subtitulacions en català de les sèries i pel·lícules 
de les plataformes digitals. Fan traduccions literals. 

 Cursos obligatoris als treballadors públics, dins la seva formació, per tal que no parlin un 
català de plàstic. 

INTERNET 

Propostes 

 Parlar amb les empreses que tenen cercador d’internet perquè hi hagi una opció de 
resultats en català i que les pàgines surtin en català. En el cas de duckduck go, hi ha 
l’opció en català però no surten mai en català. 

 Parlar amb les empreses tecnològiques perquè youtube, tik-tok, instagram recomanin 
continguts en català si veuen que estàs connectat a un servidor amb seu a Catalunya. 



 Donar anualment un premi als influenciadors més destacats. 
 Potenciar els col·laboradors de la iniciativa AINA. Un nucli important són els jubilats o la 

gent que cerca feina. 

BIBLIOTEQUES 

Vaig llegir que a les biblioteques de Barcelona només un 25% dels llibres són en català.  
 
Propostes: 
 

 Tinguin un espai de recomanacions de lectures per part dels bibliotecaris de lectures en 
català originals o traduccions. També s’hi podria incorporar recomanacions d’usuaris. 

 Que es comprin més llibres en català, tant per infants, joves com adults. 
 Si hi ha un llibre en una llengua estrangera i està traduït tant al català com al castellà, 

que es compri majoritàriament a les diferents biblioteques la versió en català. 
 

Des de la Diputació de Barcelona i les altres administracions responsables hi ha d’haver persones 
que vetllin per la mesura. 
 
RESPONSABLE 
 
Per cada mesura que es prengui hi ha d’haver un o més responsables que siguin els encarregats 
que la mesura en qüestió s’aplica, i si no s’aplica veure quines solucions hi pot haver. Fer una 
mesura sense que ningú hi estigui a sobre acaba sent paper mullar. 
El Govern apliqui el Codi de Consum i la llei del cinema. Qui no la compleixi que se la sancioni. 
El tema etiquetatge començar amb les grans i si la sanció és massa petita per aquestes 
empreses modificar el codi i augmentar la sanció. 
 
Fer un pla perquè els nouvinguts sàpiguen parlar català. 
 
RECURSOS 
 
Per aplicar les mesures fa falta augmentar els recursos econòmics i humans. Els recursos humans 
ha de ser gent que li agradi la idea. Que transmeti entusiasme quan vagi a parlar amb les 
persones destinatàries d’aplicar-les (treballadors públics, clubs esportius, comerços...). 
 
Es pot contractar especialistes en comunicació sobre quin és la millor forma de fer arribar el 
missatge. 
 

FER UNA CAMPANYA EN POSITIU COM EL CATALÀ ÉS COSA DE TOTS 

 
 Aquí hi hauria de contractar diferents agències de comunicació.  
 Que la gent estigui a favor del català. 

POLÍTICS 

Que es treguin les pors i els complexes i que si ataquen amb la immersió que diguin que la 
llengua que s’ha imposat i s’imposa és el castellà. 



MODEL ECONÒMIC 
 
S’ha de replantejar el model econòmic en mols aspectes i un és per la supervivència del català.  

Si l’ús del català s’ha reduït tant en els darrers anys, en bona part és per l’arribada de més d’un 
milió i mig de població nouvinguda (no és una crítica cap aquest col·lectiu és una realitat 
empírica). Quanta gent nouvinguda aquest segle parla habitualment en català? Als seus fills els 
hi parlen en català? 

Quin país del món ha passat en menys d’un segle a més que doblar la seva població (a Catalunya 
s’ha passat de ser 3 milions a 7,5 milions) a causa bàsicament d’immigració que no parlaven la 
llengua del país? I a més sense un estat al darrera a favor sinó en contra? 

És qüestió de proporcions, si cada vegada els catalanoparlants som menys, la cosa va pel 
Pedregar. A Barcelona un 30% dels habitants no ha nascut a l’estat. 

Un immigrant que vagi a un entorn majoritàriament catalanoparlant té bastantes opcions de 
parlar el català. El que passa és que la gran majoria van als entorns que s’han castellanitzat i amb 
la seva arribada cada vegada estan més castellanitzats. 

Si ha vingut tanta gent de fora és perquè l’economia d’aquest país s’ha basat en llocs de feina 
que no requereixen tenir estudis i mal pagats en sectors com la construcció o el turisme que els 
locals no volem fer perquè està mal pagada. Si s’hagués apostat per llocs de feina qualificat 
n’haurien vingut molt menys perquè no tindrien les capacitats per treballar en aquestes feines. 

A la vegada, molta gent jove nascuda aquí amb formació marxa a fora perquè els hi paguen més. 

HI ha un llibre molt bo d’en Miquel Puig que ho explica. L’estat espanyol, i Catalunya no és una 
excepció sinó el contrari, ha creat milions de llocs de treball en les darreres dècades per 
immigrants. 

Si es continua apostant per més turisme i més llocs de feina malpagats i sense necessitar unes 
competències mínimes vindran més immigrants i la supervivència del català anirà a pitjor. No és 
cap crítica cap a ells. Si Catalunya fóssim 20 milions de catalanoparlants i vinguessin tres milions 
d’immigrants s’integrarien i parlarien el català perquè el pes dels catalanoparlants faria que el 
parlessin. 

Per això la no  l’ampliació de l’aeroport del Prat és una bona notícia perquè evita que augmenti 
el nombre de turistes que venen i per tant de nouvinguts que per les condicions que hi ha no 
parlaran en català. 

 


