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Propostes per al Pacte Nacional per la Llengua 

- Cal compromís personal per mantenir el català. 

- Cal prendre consciència de la importància de no canviar la llengua. 

- Cal iniciar les converses en català. 

- Cal deixar d’estigmatitzar les entitats. N’hi ha, com les cases d’Andalusia, que també 

fan servir el català en les seves comunicacions. 

- Cal veure que la llengua és un vehicle per comunicar continguts. Si no hi ha continguts, 

no hi ha res a comunicar. 

- Cal donar suport als centres d’estudis del territori de parla catalana per poder fer els 

estudis de costums i de la història local, perquè això cohesiona socialment i fa 

comunitat.  

- Cal reflexionar sobre la sensació de relaxament actual en el tema lingüístic. Abans no 

es qüestionava l’ús del català; ara les entitats es pregunten si és necessari fer-ho en 

català. 

- És important no pressionar a ningú. 

- Cal tornar a explicar amablement a les escoles que la llengua és un capital i que és bo 

fer-les servir totes. 

- Cal impartir amablement el sentit de comunitat. 

- Cal una oferta atractiva de continguts audiovisuals en català. 

- Cal potenciar el català més enllà de l’escola. 

- Cal buscar oferta atractiva en català als espais públics i de lleure. 

- Cal fer un esforç de comunicació en català en general quan s’organitzen actes des de 

les entitats. 

- Cal que els ajuntaments s’impliquin més en l’ús de la llengua catalana a les escoles. 

- Sempre que sigui possible l’entesa, cal fer servir el català, encara que la persona que 

tens al davant tingui trets racials marcadament diferents dels teus. 

- No imposar, sinó fer que la llengua sigui atractiva. 

- Cal entendre i fer entendre que les llengües són amplitud de mira i maneres diferents 

d’entendre el món. 

- Cal que valorem el català i que el fem servir desacomplexadament. 

- Cal veure que mantenir el català és una manera d’ajudar el qui el vol practicar. 

- Cal valorar la diversitat amable a l’hora de comunicar-se cadascú en la seva llengua. 

- En clau local, seria bo incorporar algun element comú en les publicacions de les 

entitats vicentines que posi en relleu la importància de preservar l’ús del català (com 

un segell o un logo). 

- Cal tenir una mirada especialment acurada en els joves i adolescents i vetllar pels 

continguts atractius en català. 



- Cal fer la reflexió de la transmissió generacional: ara hi ha infants bilingües de famílies 

catalanoparlants que decideixen conscientment utilitzar el castellà, sobretot quan 

interaccionen amb altres nens. 

- Cal fer que el català sigui atractiu i modern per als joves, que entenguin que té el 

mateix valor que les altres llengües. 

- Cal deixar clar que el català és una eina de cohesió social i no un element de crispació 

de la societat. 

- Cal potenciar el Voluntariat per la llengua i les propostes del CPNL a través dels serveis 

i oficines del territori. 

- Cal desvincular el català de la política i del conflicte. Ara sembla una imposició per 

raons estratègiques polítiques. Abans era molt més amable i positiu.  

- Cal veure la sort de ser bilingües i poder parlar dues llengües. 

- Cal ajudar a practicar català a tothom qui ho intenti. 

- Cal respectar la tria de cadascú, sense renunciar a la tria pròpia. 

- Cal proposar a les entitats castellanoparlants que també es parli en català. 

- Cal aprofitar les facilitats que ens proporcionen les noves tecnologies per participar en 

el voluntariat per la llengua i practicar la conversa entre parelles lingüístiques. 

- Cal seguir els influenciadors de contingut en català a les xarxes socials i posar-los 

“likes” per contribuir a la seva difusió. 

 

  

 


