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A. Justificació 

 

Des del desembre passat el SC del Garraf i de Vilanova i la Geltrú ha presentat a 

diferents organitzacions de l’àmbit socioeconòmic i a les principals assessories de la 

ciutat el material de difusió de la campanya “Català i empresa. Ja estàs al dia?”. 

Aquesta campanya està impulsada per la Generalitat de Catalunya amb la voluntat 

de difondre als comerços i empreses quins són els drets lingüístics dels ciutadans en 

les seves relacions comercials i, per tant, quines són les obligacions que han 

d’assumir els establiments que ofereixen serveis a la població per garantir que 

aquests drets siguin efectius. 

La difusió d’aquesta campanya per part nostra ha combinat la informació sobre la 

normativa amb la promoció dels serveis que oferim per facilitar a les empreses l’ús 

del català escrit i oral i, per tant, la seva adaptació a la normativa. 

El resultat del desplegament de la campanya en aquests mesos és que 9 

organitzacions o departaments municipals col·laboren en la difusió de la 

normativa i dels recursos per adaptar-s’hi.  A més a més, 7 assessories també 

col·laboraran en aquesta difusió entre els seus clients.  

També tenim un espai monogràfic al nostre web amb tota aquesta informació i 

editem des de fa dos anys un butlletí electrònic per als comerços i empreses en 

què difonem aspectes de normativa, de recursos i arguments sobre RSC en l’àmbit 

lingüístic. 

Paral·lelament, hem començat a fer visites per ampliar la xarxa d’establiments 

col·laboradors en el programa del Voluntariat per la llengua. El compromís d’aquests 

establiments és garantir que les persones que vagin a l’establiment trobaran facilitats 

per expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb dificultat. Abans de 

la campanya a VNG hi havia només 7 establiments col·laboradors. 

Amb l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ens vam plantejar la 

conveniència de promoure que els ciutadans no renunciïn al català en les seves 

relacions comercials.  

Volem intervenir en l’àmbit local per contrarestar que, segons les darreres dades 

sociolingüístiques, hi ha hagut un retrocés del català en els usos interpersonals en 

els intercanvis comercials entre el 2003 i el 2008: -7,5 punts a les botigues i -9,1 

punts als bancs i caixes i als grans magatzems. 

A més a més, a l’informe del 2012 de Consum Català i de la Plataforma per la 

Llengua el 60% de les queixes són per falta de disponibilitat lingüística en l’atenció al 

públic de les empreses. 

 

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlaltpenedes/comercos.html
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlaltpenedes/portesobertes.html
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlaltpenedes/voluntaris/establiments/
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B. Objectius 

 

 Promoure que els consumidors de la nostra àrea, especialment els alumnes 
dels cursos de català i de l’escola d’adults, no renunciïn innecessàriament a 
comunicar-se en català en les seves relacions de consum. 
 

 Ampliar i donar a conèixer la xarxa de comerços i empreses de serveis amb 

seu a la nostra comarca compromesos a facilitar l’ús del català en la 

comunicació amb els seus clients. 

 

Es tractaria, doncs, d’afavorir l’ús del català en l’àmbit de l’atenció oral en català en 

les relacions comercials, amb la complicitat dels consumidors i dels venedors de 

manera paral·lela. 

 

C. Pla d’actuació 

 

1) Programa de visites per ampliar el nombre de comerços i empreses de 

serveis adherits a la xarxa d’establiments col·laboradors del programa del 

Voluntariat per la llengua. 

 

2) Organització de sessions de formació periòdiques, amb el suport de les 

organitzacions del sector, per al personal dels establiments adherits perquè 

posin en pràctica bones pràctiques lingüístiques en l’atenció oral dels clients. 

 

3) Campanya als mitjans de comunicació locals per promoure l’ús del català en 

les relacions comercials adreçada als ciutadans, amb un eslògan en positiu. 

 

4) Organització d’activitats fora de l’aula amb els alumnes dels cursos de català 

del CNL i amb els altres usuaris de les entitats de la XELL perquè coneguin la 

xarxa d’establiments col·laboradors i hi facin algunes pràctiques lingüístiques 

(per exemple: gimcana pels establiments col·laboradors). 

 

5) Seguiment de les actuacions dutes a terme: nombre de visites, assistència a 

les sessions, nombre d’alumnes participants en les activitats, etc. 

 

6) Valoracions finals amb els col·laboradors en el projecte: Ajuntament, 

associacions del sector i personal del SC. 
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Què farem? Quan? Amb qui? Destinataris 

Visites 
establiments 

Juny, juliol, setembre 
i octubre 

  

Sessions de 
formació  

Cada mes, si cal Viu Comerç 
Ajuntament 
ADEG i a 
demanda 

Establiments 
adherits 

Preparació de la 
campanya de 
difusió 

Al setembre i octubre Àrea de 
Comunicació de 
l’Ajuntament 

 

Preparació de les 
activitats fora de 
l’aula 

Entre setembre i 
octubre 

Amb les entitats 
de la XELL 

 

Presentació de les 
activitats fora de 
l’aula 

Octubre Coordinació 
dinamització i 
ensenyament  

Professorat del 
Servei de Català 

Difusió de les 
activitats fora de 
l’aula 

Novembre Professorat del 
SC i entitats de la 
XELL 

Alumnes dels 
cursos i usuaris de 
les entitats de la 
XELL 

Difusió pública de 
la campanya de 
promoció de l’ús 
oral del català en 
les compres 

Novembre, 
desembre i gener 

Ajuntament i 
mitjans de 
comunicació 
locals 

Ciutadania en 
general i alumnes 
dels cursos 

Recollida de les 
valoracions 

A finals de gener Professorat del 
SC i entitats de la 
XELL 

Alumnes dels 
cursos i usuaris de 
les entitats de la 
XELL 

Recollida de les 
valoracions 

A finals de gener  Establiments 
adherits 

Valoració final dels 
organitzadors 

Febrer Ajuntament 
SC i altres 
entitats XELL 

 

 

Proposta d’eslògan per a la campanya: 
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D. Seguiment de resultats  

Pel que fa a la recollida de dades sobre el resultat final d’aquest projecte, establim 

els indicadors quantitatius següents: 

 Nombre d’establiments visitats 

 Nombre d’establiments adherits al Voluntariat per la llengua 

 Nombre de sessions organitzades i nombre d’assistents 

 Nombre d’activitats proposades als alumnes dels cursos  

 Nombre de grups classe en què s’han difós i nombre final de participants 

 Nombre de materials de difusió de la campanya: notícies al web, espots 

publicitaris, etc. 

També farem una valoració més qualitativa per captar la percepció que en tenen els 

que hi han participat: d’una banda, els establiments i, de l’altra, els alumnes dels 

cursos. Amb aquest objectiu elaborarem un qüestionari breu per als alumnes i un 

altre per als establiments adherits. 

Finalment, elaborarem un informe amb el buidatge de totes les valoracions i amb les 

dades de participació i el farem arribar als responsables dels establiments i als 

col·laboradors en l’organització de la campanya de difusió pública. Si cal, es faran 

propostes d’actuació per fer actuacions de manteniment per consolidar els objectius 

que ens hem fixat. 

 

 

Vilanova i la Geltrú, juny de 2013 

 


