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Propostes extretes de les interpel·lacions de la 
ciutadania al web de participació del Pacte Nacional per 
la Llengua  

El document resumeix en un format de proposta simple, formulada en un llenguatge 
tan neutre com ha estat possible, els comentaris propositius publicats com a 
interpel·lació d’algunes de les propostes. El fet que figurin en aquest document no 
implica, en cap cas, que siguin assumits per la Secretaria de Política Lingüística. 

• L'oralitat és essencial en la vida de la llengua. La funcional, de registre 
mitjanament formal (aula), i sobretot la relacional, més espontània i informal, la 
que es dona en la conversa directa, en el joc, a la taula, etc., més plena 
d'expressivitat, d'elements emocionals, de "deixar-se anar", i molt rica 
lingüísticament parlant. 

• Incentivar a les persones nouvingudes a realitzar classes de català, així com  a 
aquelles persones que desenvolupen tasques d'atenció al públic. 

• Que el funcionari saludi al usuari en llengua catalana i castellana per detectar 
el que es farà servir en el tràmit, a excepció que el funcionari sàpiga 
anticipadament quina és la llengua del ciutadà a qui es dirigeix. 

• Caldria que les empreses que atenen al públic s'impliquin en l'ús de la llengua 
catalana. Aquesta implicació de l'empresa s'hauria de traduir en el compromís 
de fer visible a la retolació que s'atén en català. En el cas de l'atenció 
telefònica, la locució de benvinguda hauria de ser d'entrada en català. 

• Caldria exigir a totes les religions que el proselitisme i la prèdica en els oficis es 
fes com a mínim en català. Això ajudarà a veure com a membres de la nostra 
comunitat els fidels de les religions que ho respectin. 

• Cal que les empreses facin visible que s'atén en català 

• Que les empreses s' impliquin en l'atenció en català a través d'un acord o 
conveni o similar 

• Establir la benvinguda inicial en llengua catalana 

• Els professors han de dirigir-se als seus alumnes nouvinguts en català per 
permetre l'aprenentatge i aconseguir que entenguin la llengua catalana com 
una eina útil de socialització i  d'ascens social. 

• Que l'administració garanteixi el compliment de la Llei de Política Lingüística via 
inspeccions als establiments o  en l'atorgament de llicències prèvia 
comprovació del compliment de l'esmentada llei. 
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• Que hi hagi un servei d'inspecció per fer complir la llei de Política Lingüística en 
relació amb l'atenció al públic dels establiments. 

• Avaluar la competència oral de català a les escoles.  

• Que els funcionaris atenguin en català per defecte. 

• Dotar els professors de recursos lingüístics i sociolingüístics perquè puguin 
mantenir el català com a llengua de relació. 

• Que el Departament d'Educació obligui els mestres a fer les classes en català. 

• Impulsar la llengua col·loquial entre els estudiants. 

 

http://pacteperlallengua.gencat.cat/

	Propostes extretes de les interpel lacions de la ciutadania al web de participació del Pacte Nacional per la Llengua
	El document resumeix en un format de proposta simple, formulada en un llenguatge tan neutre com ha estat possible, els comentaris propositius publicats com a interpel lació d’algunes de les propostes. El fet que figurin en aquest document no implica, ...


