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Propostes elaborades a partir de la lectura dels articles 

d’opinió publicats al voltant del Pacte Nacional per la 

Llengua 

 

 Garantir que el professorat que fa classes a primària i secundària domini la 

llengua catalana. 

 Blindar l'ús generalitzat del català. 

 Establir acords econòmics amb els cercadors i les plataformes per millorar el 

posicionament dels continguts en català. 

 Establir vies alternatives de remuneració de les visites a continguts en català a 

Youtube, Instagram i TikTok. 

 Finançar els continguts especialitzats en què es detecti un buit d'oferta en 

català. 

 Crear una plataforma que faciliti el contacte entre micro-influenciadors que facin 

contingut en català i les empreses que vulguin promocionar els seus productes 

en aquesta llengua.  

 Facilitar la presència de micro-influenciadors en català en esdeveniments 

d'abast local i nacional. 

 Recuperar el canal juvenil de la CCMA i orientar-lo a les xarxes amb una 

estratègia sòlida per competir amb els que ja existeixen en altres llengües. 

 Potenciar l'ús del català en el món virtual.  

 Acordar amb les plataformes de pagament que garanteixin l'oferta de 

continguts en català.  

 Trobar maneres de protegir el català sense perseguir el castellà.  

 Apostar per l'escola en català. 

 Promoure l'oferta audiovisual en català. 

 Cal trencar la dinàmica d'enfrontament de llengües. 

 Cal desproblematitzar el català. 

 S'ha de fer molta pedagogia i explicar que el català no va en contra del castellà 

perquè la societat és bilingüe i multilingüe. 

 Potenciar la singularitat i l’especificitat de la llengua 
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 Potenciar la formació. Com més formada en llengua catalana estigui la societat, 

més genuïna serà la seva expressió i de més qualitat les seves interaccions 

comunicatives formals. 

 Formar en llengua i literatura catalanes els futurs mestres, perquè avui la 

formació específica en llengua i literatura catalanes que rep un estudiant del 

grau d’educació és, depenent de les universitats, nul·la o quasi nul·la 

 Que l'administració vetlli pel compliment de la norma i en cas que no es 

compleixi, que prengui les mesures necessàries per revertir l’incompliment 

 Potenciar la universitat i la recerca com àmbits estratègics per aspirar a una 

llengua amb plenitud de funcions 

 Dins el sistema universitari i de recerca cal donar garanties de seguretat al 

català en un context d’internacionalització creixent 

 Assegurar per al català uns espais d’ús majoritari que la converteixin en una 

llengua necessària i que en facilitin la prevalença global (especialment, en els 

usos institucionals no docents i en la docència de grau i de màsters 

habilitadors). 

 Adoptar, com a sistema, una estratègia clara de distribució funcional de 

llengües que aporti seguretat a la llengua minoritzada i que concreti objectius 

d’increment del català a la docència i a la recerca, on encara no ha assolit els 

percentatges que li corresponen com a llengua pròpia i d’ús normal. 

 Aplicar el Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de 

recerca, aprovat recentment pel Consell Interuniversitari de Catalunya, 

 Augmentar l'oferta de productes culturals en català dissenyats per a la joventut. 

 Apostar per dissenyar continguts tenint en compte les noves realitats i les 

noves generacions. Si es crea mercat, es creen referents.  

 Llegit PDF. Sense propostes 

 Instauració de polítiques legislatives de discriminació positiva a favor del català. 

Mentre no arribin, les institucions catalanes s’han de comprometre a posar a 

disposició dels professionals jurídics eines que potenciïn l’ús de la llengua 

catalana a l’àmbit judicial. 

 Cal un nou model que s’adapti al nou context de multilingüisme extrem i que 

incorpori les millors propostes pedagògiques,  

 Recuperar l’adhesió d’un professorat, que dona símptomes clars de fatiga en el 

seu dia a dia a l’aula. 

 Cal fer de les parròquies espais que facilitin l'aprenentatge del català de 

manera respectuosa per tal d'afavorir la integració de persones nouvingudes. 
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 Seria òptim que els preveres nouvinguts en el seu procés d'acollida 

s'incorporés l'accés a classes de català per afavorir l'empatia cap a la llengua i 

cultura catalana. 

 Que l'Església participi del Pacte Nacional per la Llengua per entomar el repte 

de la necessitat d'articular l'acollida lingüística tant de fidels com de preveres, i 

al mateix temps, donar visibilitat a l'Església en un tema socialment rellevant. 
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