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Quan comença tot plegat? 

El 28 de març de 2012 va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’acte de 

signatura de convenis amb les cinc empreses que s’adherien a la campanya A qui li toca? per 

fomentar l’ús del català en l’atenció al públic. 

Les empreses que han subscrit l’acord són JR Supermercats, Mar Blau, Condis, HiperSimply i Bon 

Preu, que tenen un total de 14 establiments a la ciutat. 

A l’abril es van fer visites a cadascuna de les empreses per explicar-los amb detall el pla de treball 

que havíem previst. Per començar, la principal actuació prevista era l’organització de sessions de 

sensibilització lingüística per al conjunt dels treballadors de tots els establiments. Per això, a l’abril 

vam organitzar, conjuntament amb les empreses, l’assistència  a les sessions de sensibilització. 

Al llarg del mes de maig es van fer  16 sessions a diferents espais municipals de la ciutat en què 

sovint van assistir grups de tres o quatre treballadors de diferents empreses, cosa que va propiciar 

l’intercanvi sobre les orientacions o els valors empresarials de cadascuna. 

Paral·lelament, vam fer diferents actuacions per preparar la campanya de difusió pública que va 

començar el dia 4 de juny.  En aquest sentit, durant les tres primeres setmanes de juny, els 14 

supermercats van exhibir el cartell d’adhesió a la campanya; tots els treballadors que ja tenien 

competència lingüística suficient van portar una xapa per incitar els clients que volguessin a fer servir 

el català i,  al mateix temps, van fer un seguiment, mitjançant el Pla 21 dies, de l’aplicació dels criteris 

d’atenció al públic que les empreses s’havien compromès a assumir.  

Coincidint  amb les gestions de les empreses, els mitjans de comunicació locals  van emetre un 

anunci a Canal Blau TV, rodat amb la col·laboració d’alumnes dels cursos de català per a adults, i un 

anunci a la ràdio municipal. Finalment, tant l’Ajuntament com el Servei de Català del Garraf i de 

Vilanova i la Geltrú van publicar notícies als seus webs, a les xarxes socials i altres mitjans donant a 

conèixer la campanya. 

Gràcies a la col·laboració de tots els implicats, el desplegament de les actuacions previstes s’ha 

ajustat fins ara al calendari fixat. La bona marxa de la campanya s’evidencia també en les bones 

valoracions esporàdiques que hem anat recollint de les empreses i en el fet que la continuïtat del pla 

de treball no s’hagi hagut d’interrompre en cap moment. 
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Com ha anat la cosa? 

Segons les dades que han declarat les empreses, del total de 294 treballadors contractats en el 

moment de desplegar aquesta actuació,  han assistit efectivament 219 persones a les 16 sessions que 

hem organitzat, és a dir, el 75 % del total. 

Aquest percentatge de participació en aquesta 

experiència ha estat desigual segons les empreses. 

De fet, de l’empresa amb més treballadors, només 

han assistit a les sessions la meitat del total; cosa 

que ha fet baixar sensiblement la mitjana de 

participació.  

 

 

Quina era la proposta de treball? 

A partir de les respostes de la fitxa d’autovaloració de coneixements de llengua catalana que tots els 

participants van emplenar al final de cada sessió, hem dividit els treballadors en tres grups:  

 Catalanoparlants que podien aplicar el Pla 21 dies, consistent a practicar els tres criteris 

d’atenció al públic proposats a les empreses en el marc de la campanya.  

 

 Catalanoparlants incipients a qui havíem de proposar que milloressin les seves habilitats 

lingüístiques mitjançant cursos o bé mitjançant el Voluntariat lingüístic. 

 

 Persones que tenien dificultats de comprensió o que no tenien possibilitat de parlar gens en 

català a qui hem recomanat els cursos inicials que vam fer durant l’estiu. 

La possibilitat de participació en la pràctica i el seguiment personal de l’ús dels criteris proposats en 

l’atenció al públic era, d’entrada, molt alta. Gairebé el 65% dels participants en les sessions tenien 

les condicions per portar a la pràctica aquests criteris. 

Les eines que hem facilitat als treballadors perquè prenguessin consciència que calia fixar l’hàbit 

d’aplicar els criteris d’atenció al públic proposats han estat una xapa  que s’han posat durant els 21 

dies de l’experiència i les preguntes de les llibretes d’autovaloració . Pel que fa a la distribució de 

les llibretes, hem fet arribar un exemplar personalitzat a 141 treballadors. 

 

 Assistents 
sessions 

Llibretes 
repartides 

Participants al Pla 21 dies 
 

219 141 64,4 % 
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Qui hi ha participat finalment? 

Del total de 141 llibretes repartides durant la primera setmana de juny, hem aconseguit recollir, 

entre finals de juliol i començaments de setembre, el 61% de les que vam lliurar. 

 

També en el retorn d’aquest material hi ha hagut diferències significatives segons les empreses. 

 

 
 

La incidència en l’aplicació del Pla 21 dies a les empreses permet lectures diverses, però no és una 

qüestió que es pugui reduir a l’interès per part de la direcció de l’empresa, tot i que 

l’acompanyament dels responsables de personal ha ajudat molt a mantenir l’interès dels treballadors 

en l’experiència.  

També hi ha altres circumstàncies que poden explicar el grau de compromís en el retorn del material 

de seguiment, com ara la confluència amb altres fets que dificultin aquest seguiment o bé la 

percepció que aquesta eina no aporta gaires novetats en la política d’atenció al públic de l’empresa.  
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Què diuen els participants sobre l’experiència? 

Valoració de la pròpia conducta 

Després de fer el buidatge de les puntuacions diàries de les llibretes que ens han retornat, observem 

que més de la meitat dels participants han aconseguit una aplicació molt satisfactòria dels criteris 

d’atenció al públic: s’autovaloren entre 14 i 15 punts sobre un màxim de 15 punts. 

D’altra banda, més del 42 % s’assignen una valoració entre 10 i 13 punts i només una part molt petita 

en fan un seguiment baix, entre 5 i 9 punts. 

 

Com veiem en el gràfic següent, un altre indicador sobre l’èxit de l’experiència és el grau de 

fluctuació entre les diferents valoracions diàries en l’aplicació dels criteris d’atenció al públic. En 

aquest sentit, hem trobat que una quarta part dels participants es comporten de manera estable i 

que, a més a més, una mica més d’un terç del conjunt vacil·len poc en l’aplicació dels criteris. 

Per contra, les dades ens mostren que la suma de les altres dues opcions, un 38% dels treballadors, 

encara tenen conductes més o menys variables, cosa que fa pensar que tenen dificultats per 

interioritzar les pràctiques proposades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

42% 

56% 

Valoració mitjana de les observacions 

entre 0 i 4

entre 5 i 9

entre 10 i 13

entre 14 i 15

24% 

38% 

25% 

13% 

 Hi ha fluctuació en les valoracions? 

Fluctuació
zero

Fins a dos
punts

De tres a cinc
punts

De més de
cinc punts



Informe del Pla 21 dies 
 

6 
 

Valoració de la sessió de sensibilització 

Al final del Pla 21 dies demanàvem a les persones que hi han participat que valoressin la sessió de 

sensibilització a què havien assistit al mes de maig mitjançant un petit qüestionari de quatre 

preguntes. Hem de tenir en compte que aquesta valoració no l’han fet els que no han rebut la llibreta 

de seguiment i, per tant, les dades que tenim són dels 87 treballadors que ens han retornat aquest 

material. 

Pel que fa a la puntuació mitjana de la sessió, sembla que la gran majoria dels que responen estan 

satisfets d’haver-hi assistit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més enllà de la satisfacció amb relació al contingut i la dinàmica de les sessions, ens interessava 

també tenir algun indici sobre la utilitat dels plantejaments que hi vam fer. El fet que més de la 

meitat dels treballadors diguin que continuen pensant sovint en les informacions i/o en les 

propostes directes que els presentàvem al cap de més d’un mes de la trobada ens incita a continuar 

treballant en el repte d’implicar les persones que formen part de la plantilla de cada establiment, 

juntament amb els responsables de cada empresa, en l’assumpció de bones pràctiques lingüístiques 

en l’atenció oral al públic. 

En l’extrem oposat, tenim un 18% de treballadors que diuen que la sessió no els va aportar res de 

nou. Aquesta valoració no és homogènia en totes les empreses. De fet, tenim valoracions per 

empreses que van d’un 4% dels treballadors que marquen aquesta opció en una de les empreses al 

38% dels que fan aquesta valoració en un parell d’empreses més. 

 

 

 

 

 

 

34% 

54% 

10% 
2% 

Valoració de la sessió de sensibilització 

molt bona
bona
millorable
no gaire bona

51% 

22% 

9% 

18% 
Utilitat de la sessió 

Hi continuo
pensant
Hi vaig pensar
durant uns dies
Vaig reflexionar
durant la sessió
No em va aportar
res de nou



Informe del Pla 21 dies 
 

7 
 

Valoració de la campanya A qui li toca? 

Un dels objectius de la sessió que vam anar oferint durant el mes de maig era explicar amb detall els 

motius i les propostes de treball de la campanya a què s’havien sumat les empreses que enviaven els 

seus treballadors a aquesta sessió de formació. No tenim dades mesurables sobre la dinàmica de 

cadascuna de les sessions ni sobre el grau de participació dels assistents, però la nostra impressió és 

que, en la majoria dels casos, la receptibilitat dels grups era bona o molt bona. A més a més, les 

intervencions dels que van voler fer algun comentari eren respectuoses i ajudaven a enriquir la 

reflexió.  

Potser una prova que aquesta bona percepció per part nostra és també compartida pels participants 

a les sessions són les respostes a les dues preguntes relacionades amb la valoració global de la 

campanya, tal com mostren els dos gràfics següents. 
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Conclusions i propostes 

El desplegament de la campanya en la primera fase del pla de treball acordat ha estat molt positiu, 

tant pel que fa a la implicació de les empreses com a la rebuda de les actuacions per part dels 

treballadors implicats. 

Vistes les valoracions que hem extret del buidatge de les llibretes del Pla 21 dies podem deduir que la 

predisposició dels treballadors que fan atenció al públic a aplicar les bones pràctiques lingüístiques  

recomanades en el marc d’aquesta campanya és bona. 

A hores d’ara,  a part de la difusió de la informació del calendari d’inscripcions als nostres cursos de 

català per al període d’octubre de 2012 a gener de 2013 que hem fet als treballadors de les empreses 

per mitjans diversos (missatges de correu electrònic i cartells),  caldria que intentéssim millorar els 

aspectes que hem detectat que són més deficitaris de cara a poder fer un avenç definitiu en 

l’aplicació i la consolidació de les bones pràctiques lingüístiques en l’atenció oral al públic. 

Els punts febles per poder tenir una política de comunicació coherent i consolidada seria trobar la 

manera de millorar la competència oral en català del 40% dels treballadors que encara tenen 

dificultats més o menys importants per poder comunicar-se en català, segons les valoracions 

pròpies que ens van fer a les fitxes que van omplir en la sessió de sensibilització. 

A més a més, també es podria millorar la interiorització de l’hàbit d’oferir el català en la salutació de 

cortesia i de mantenir l’ús d’aquesta llengua amb els clients que la parlen. Aquest hàbit no està 

consolidat, segons les dades d’aquest informe, en un 38% del conjunt de treballadors que han 

aplicat el Pla 21 dies. 

Com podríem resoldre aquests dèficits sense un cost afegit per a les empreses i a partir de la 

disponibilitat real de cadascun dels treballadors implicats? Una eina que tenim al nostre abast i que 

té l’aval de molts anys de funcionament en el context dels cursos de català per a adults és l’aplicació 

del Voluntariat lingüístic entre, d’una banda, treballadors que tenen l’habilitat de parlar català sense 

dificultats però que, en canvi, tenen dificultats per mantenir aquesta llengua en algunes situacions i, 

d’altra banda, treballadors que tenen mancances a l’hora de parlar català però que podrien millorar 

substancialment la seva capacitat d’expressió oral amb l’acompanyament d’un voluntari que els 

oferís un espai de pràctica estable. 

Els beneficis d’apostar per la promoció d’un aprenentatge informal de la llengua en el marc del 

Voluntariat lingüístic amb el suport organitzatiu i l’orientació per part nostra garantiria arribar a una 

aplicació més estesa de les bones pràctiques lingüístiques per les quals hem estat treballant i faria 

que, definitivament, la imatge corporativa de l’empresa oferís un missatge més inequívoc de 

respecte als drets lingüístics dels seus clients. 
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Annex 

 

Criteris que s’han compromès a seguir les empreses que s’han adherit a la campanya: 

“Tots els empleats que treballen de cara al públic que han seguit la formació d’aquesta 
campanya faran el primer contacte amb els clients en català (salutació de cortesia) i 
continuaran adreçant-s’hi en català si els clients parlen en aquesta llengua.” 
 
 

Xapa metàl·lica per als treballadors 

 

 

  

 

Preguntes de la Fitxa d’observació 

Dia 1  

Valoracions al final de la jornada 

He saludat en català tots els clients que he atès 

0   -   1   -   2   -   3   -   4   -   5 

He parat atenció a la llengua que parlaven els clients 

0   -   1   -   2   -   3   -   4   -   5 

He continuat en català amb tothom que m’ha parlat en aquesta llengua 

0   -   1   -   2   -   3   -   4   -   5 

 

Puntuació total del dia   
 

 


