
Palafrugell, lingüísticament sostenible

La sostenibilitat lingüística significa mantenir viva la presència del català en el 
territori i reforçar-ne l’ús. És un procés per evitar la substitució lingüística i que 
no hipotequi, a les generacions venidores, el futur de la nostra llengua pròpia. 
Perquè el català forma part substancial del nostre patrimoni. 

Per afavorir la sostenibilitat lingüística del català, l’Ajuntament de Palafrugell, d’una 
banda: 

1. Continua donant ple suport a l’ensenyament de català per a adults, tant si és 
la  llengua materna dels aprenents com si és la segona llengua. Tothom té dret a 
aprendre català per avançar cap a la competència comunicativa plena. 

2. Respecta totes les llengües que es parlen al municipi perquè és una actitud 
fonamental per a la bona convivència i també imprescindible per a l’aprenentatge 
d’una llengua nova. 

3. Continua donant ple suport a l’escola pública catalana. La immersió lingüística 
ha demostrat la seva eficàcia tant en el terreny de l’adquisició del català (i del 
castellà) com a llengua d’ús i d’aprenentatge, com en el terreny de la bona convivèn-
cia lingüística. 

I, d’altra banda:

4.  Convida els catalanoparlants a parlar en català 

No pressuposeu que no us entendran si parleu en català, moltes persones vingudes 
de fora han estudiat català, l’entenen i fins i tot el parlen. 

Tampoc deixeu d’usar el català perquè algú no us entén. No us penseu que el 
castellà és més fàcil. S’aprèn abans perquè es practica més.

En tot cas, si canvieu de llengua, que sigui per necessitats comunicatives; en altres 
situacions, per què canvieu? 

Si parleu amb nois i noies en edat escolar, feu-ho sempre en català, tots estudien en 
català i saben català. 

5. Convida els catalanoparlants a reconèixer l’esforç dels que aprenen a parlar-lo

Reconegueu l’esforç dels no-catalanoparlants que comencen a parlar català, 
parlant-los-hi. L’aprenen per usar-lo i l’han de practicar per aprendre’l. Accepteu que 
parlin amb accents diferents o fins i tot amb errors. 

Penseu que si una persona se us adreça en català i vosaltres li responeu en castellà, 
li esteu tancant la porta.
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6. Convida els treballadors i treballadores a parlar en català

Si feu atenció al públic en qualsevol establiment, inicieu la conversa amb tothom en 
català. Està demostrat que majoritàriament les persones segueixen la conversa en la 
llengua en què s’ha iniciat. 

Si els usuaris no us responen en català, demaneu-los amablement si us entenen si 
vosaltres continueu parlant en català. 

7. Convida els usuaris de serveis a fer servir el català

Si entreu a una pàgina d’Internet, assegureu-vos de fer-ho amb la versió catalana. 

Si voleu llegir literatura escrita en una llengua que no coneixeu, busqueu la traducció 
catalana. 

Si voleu veure una pel·lícula rodada en una llengua que no coneixeu, trieu la versió 
catalana. 

Si heu de fer algun tràmit jurídic, notarial, bancari o comercial, demaneu de fer-lo en 
català. 

Reconegueu l’esforç de les empreses que etiqueten en català.

Com a clients o usuaris podeu demanar sempre de ser atesos en català i rebre la 
documentació en català (cartes de restaurants, factures, etc.)

8. Convida els comerciants i empresaris a vetllar pel català

Si teniu un negoci, no us oblideu de garantir l’atenció al públic en català, de tenir tota 
la retolació i documentació en català i de relacionar-vos en català amb els vostres 
treballadors i treballadores.  

9. Convida els nou catalanoparlants a fer servir el català

Parleu sense vergonya, tothom que comença a parlar en una llengua nova necessita 
temps per practicar. 

La millor manera d’aprendre una llengua és fent-la servir. Cal usar-la per aprendre-la. 
Si la gent no se us adreça en català, demaneu amablement que ho facin. 


