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Estudi Pla

Moderador
Notas de la presentación
El Pla que hem desenvolupat al CNL per a la nostra ciutat, evidentment, està basat en l’estudi Ofercat 2018 de Terrassa i en el coneixement que tenim del territori després de treballar-hi ja més de 30 anys.
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Moderador
Notas de la presentación
9 objectius, tots importants per a la consecució del Pla. Cadascun d’aquests objectius té una sèrie d’actuacions, de les quals només en presentem un parell o tres. 



A. Estudi 
Ofercat

1. Avaluar la 
presència del 
català al 
comerç de la 
ciutat 

B. 
Presentació 
als agents 
implicats

Moderador
Notas de la presentación
Presentació als agents implicats: per què? Doncs per això perquè caldrà que ens hi impliquem tots: administració local, associacions i organitzacions i comerços individuals per tirar endavant.



A. 
Informació 
i formació 
recíproca 

amb l’OAE

2. Administració Local 
comerços de nova 
obertura i emprenedors 
informació sobre: 

- legislació lingüística
- els serveis del CNL

B. Noves 
obertures:  
Cambra, 
Cecot i 
Pimec

C. 
Retolistes

43 Tallers 
241 persones

web

Moderador
Notas de la presentación
Col·laborar amb l’administració local. Des del moment que algú es planteja d’obrir un negoci, contractar personal, atendre el públic, les que es preparen per estar més qualificades per tenir una feina en aquest sector, etc. caldrà facilitar-li la informació sobre legislació lingüística i donar recursos per poder usar el català des de tots els espais on es fa atenció a les persones emprenedores. També els retolistes són clau per a l’extensió de l’ús.



A. 
Informació 

sobre el 
públic 

objectiu

3.     l’ús del català 
en els establiments 
comercials 
regentats per 
persones d’origen 
estranger:

-retolació 
-atenció oral

B. Agents 
col·laboradors

C. Visites 
individualitzades

Moderador
Notas de la presentación
Per què fixar-nos en aquest sector tan concret? Primer perquè les dades de l’estudi el marquen com a un sector amb dèficits importants en relació amb el català pel que fa a l’atenció al públic. I en segon lloc, pel pes específic que va ocupant dins el mon comercial: cal tenir present que dels 3.600 establiments comercials de la ciutat, aquests establiments representen el 16% (uns 564) amb un cert protagonisme als districtes 2, 4, 5 i 6. I que on arriben a representar un 31% i un 28% és a Ca n’Anglada i a Sant Pere Nord. 



Establiments 
regentats per 

persones d’origen 
estranger: 564 (16%)



A. Col·laboració 
amb les 

associacions de 
venedors

4.     l’ús del 
català als 
mercats 
municipals:

-retolació 
-atenció oral

B. Actuacions 
de 

sensibilització

C. Visites a 
les parades

Moderador
Notas de la presentación
Mercats municipals. Els índexs dels mercats municipals són bons. Fa temps que hi hem treballat: hi hem fet concursos, cuina en viu, visites amb l’alumnat, etc. Ara serà qüestió de convidar-los a ser establiments col·laboradors i a fer actuacions de sensibilització per a tota la ciutadania.



A. 
Manteniment i 
ampliació de la 

xarxa 
d’establiments 
col·laboradors

5. Promoure l’ús 
oral en els 
establiments 
col·laboradors 
del VxL

B. 
Desenvolupament 

de pràctiques 
lingüístiques 

comerços

serveis

restauració

Moderador
Notas de la presentación
Establiments col·laboradors. Ja fa un temps que des del programa del Voluntariat per la Llengua donem l’oportunitat a establiments d’esdevenir establiments col·laboradors.  Senzillament, s’adhereixen al programa manifestant la voluntat de col·laborar a fer del català la llengua de convivència i de cohesió de Catalunya. Concretament adquireixen el compromís de 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. I no només amb el sector comercial, aquí hi té un pes important el sector de la restauració ja que aquests establiments esdevenen moltes vegades lloc de trobada de les nostres parelles lingüístiques. Tant els uns com els altres els fem visibles a la web i al facebook del Voluntariat.És una bona proposta per crear fluxos de comunicació en català i de fidelització comercial, a la qual hi tenim adherits més de 100. Trimestralment alguns grups del nostres alumnes també fan pràctiques lingüístiques en aquests comerços, la qual cosa és una oportunitat de fidelització que els comerciants poden aprofitar.



A. I tu, 
jugues en 

català?

6. 
Fomentar 
joc i les 
joguines  
en català

B. Mantenir i      
la xarxa 

d’establiments
C. Propiciar la 
participació de 
les botigues a 
la Setmana de 

joc al carrer

app

catàleg

establiments

Moderador
Notas de la presentación
Botigues de jocs. Els objectius són els mateixos que per a qualsevol establiments pel que fa a retolació o atenció oral, però l’efecte pedagògic del joc i la relació amb el món educatiu fa que el CPNL reservi un espai prioritari a aquest àmbit d’ús, d’aquí la campanya I tu, jugues en català?  Enguany hem dedicat esforços a ampliar l’app de recerca de més de 800 jocs en català lligant el joc amb els establiments de la ciutat que el venen. Això és una publicitat real per a les nostres botigues de jocs, que van conformant una xarxa que segur que ampliarem. També un bon aparador pot ser la Setmana de joc al carrer, amb la qual col·laborem cada any, per això propiciarem que els establiments adherits a l’I tu, jugues en català? puguin participar-hi també.



A. 
Col·laboració 

amb les 
organitzacions

7.      l’ús del 
català en els focus 
comercials més 
actius de la ciutat: 

-retolació 
-atenció oral

B. Plans 
intensius 
de visites



Centre

Lluís 
Companys

Eix Sant 
Pere 
Nord

Mercat 
Sant Pere 
i c. Ample

Av Barcelona i Ca 
n’Anglada

Jacquard
Colom

Abat 
Marcet

La 
Maurina

Ca 
n’Aurell

El tomb

Ca n’Aurell
comerç

Assoc 
Comerciants

Terrassa centre
ACV Mercat 

Independència

Eix Terrassa 
Nord

ACV 
Mercat

• Terrassa, 
establiments 
comercials i de 
serveis: 3.600

3 centres comercials a l’aire 
lliure: Parc Vallès, Terrassa 
Plaça i Carrefour Vallès

Moderador
Notas de la presentación
L’activitat comercial a Terrassa aglutina aproximadament 3.600 establiments comercials de tots els rams i serveis. La distribució comercial és desigual en els barris de la ciutat: com veiem al mapa tenim sis focus importants (zones en verd, groc i taronja) d’activitat del comerç quotidià: A la franja del nord: 1. Can Boada Casc Antic i Pl. Lluís Companys, 2. carrer Ample i Mercat de Sant Pere, 3. Eix Sant Pere NordA la franja del centre: 4. Centre, amb el Mercat de la Independència, i Ca n’Aurell, 5: avinguda Jacquard, 6. Ca n’Anglada.A més d’aquests sis focus de gran activitat, cal tenir en compte els centres comercials a l’aire lliure: Parc Vallès, Terrassa Plaça i Carrefour Vallès.En tots 6 focus d’activitat hi tenim associació de comerciants: Terrassa Centre, El Tomb Comerç Ca n’Anglada, Eix Terrassa Nord, Maurina Comerç, les associacions de concessionaris i venedors dels dos mercats municipals tenen una vida molt dinàmica. Amb algunes d’aquestes associacions el SLC hi manté bones relacions de fa anys. Per tant, quin interlocutor millor podem tenir que algú que directament procura per als establiments? Sabem que no tots els comerços d’una zona estan associats, però per aquí es pot començar. També fem plans intensius de visites per difondre els serveis del CNL i la legislació lingüística.



Associacions 
de 

comerciants

8. Treball 
conjunt amb els 

agents del 
territori 

GremisCambra
Pimec
Cecot

Taula de 
Comerç

Moderador
Notas de la presentación
Cal treballar fent xarxa amb tots els agents del territori. Compartim idees i actuacions: és la manera de treure’n profit tots plegats, el win-win.  



Associacions 
de 

comerciants9. Accions de 
sensibilització 

Participació 
en les fires 
municipals

Edició de 
materials

Concursos
webs

Moderador
Notas de la presentación
I encara més, podem compartir i dissenyar actuacions transversals, de sensibilització, destinades a la població general, com és ara l’edició de materials, concursos, augmentar la qualitat de les pàgines web, participar a les fires, etc. 



Pla 
Ofercat

retolació i 
atenció oral

admó. local

establiments 
origen 

estranger

mercats 
municipals

establiments 
col·laboradors

organitzacions

accions de 
sensibilització

accions 
puntuals

Moderador
Notas de la presentación
Com veieu PLA de Terrassa és per a tots, cal treballar en xarxa i per això busquem la complicitat i la iniciativa de l’administració local, de les associacions de comerciants, dels gremis, de les organitzacions i de tots els agents relacionats amb el comerç.Però no tot ho farem de cop. Sabem els recursos de què disposem i per això comptem amb 4 anys i amb prioritzacions d’objectius. Els vermells són els prioritaris de l’any i els verds els secundaris. Així del 2019 al 2022 tindrem aquests objectius: 



Ofercat: en 4 anys

2019
1. Estudi
2. Administració local
5. Establiments col·laboradors

6. Increment del joc en català
9. Accions de sensibilització



Ofercat: en 4 anys

2020
4. Mercats municipals
7. Retolació i atenció oral als focus comercials
8. Treball conjunt amb les organitzacions

2. Administració local
6. Establiments col·laboradors VxL
7. Increment del joc en català
9. Accions de sensibilització 



Ofercat: en 4 anys

2021
3. Establiments regentats per persones d’origen estranger
7. Retolació i atenció oral als focus comercials
8. Fomentar el treball conjunt amb les organitzacions

2. Administració local
4. Mercats municipals
6. Establiments col·laboradors
7. Increment del joc en català
9. Accions de sensibilització



Ofercat: en 4 anys

2022
2. Administració local
3.Establiments regentats per persones d’origen estranger
4. Mercats municipals
5. Establiments col·laboradors VxL
6. Increment del joc en català
7. Retolació i atenció oral als focus comercials
8. Fomentar el treball conjunt amb les organitzacions
9. Accions de sensibilització

Moderador
Notas de la presentación
A partir del 2022 esperem poder fer un altre estudi Ofercat, haver millorat els índexs de la nostra ciutat i poder continuar incidint amb actuacions planificades.



• Eines per a l’anàlisi lingüística dels establiments
• Assessorament, correccions i traduccions
• Formació:

 Sessions de sensibilització
 Cursos presencials i virtuals
 Seguiments personalitzats
 Sessions a mida

Serveis permanents 

Moderador
Notas de la presentación
Per descomptat, sempre tenim la persiana oberta per oferir els nostres serveis i recursos al món comercial i de serveis. 



• Oferim a la ciutat un pla de millora per al 
sector socioeconòmic no industrial.

• Integrem el treball en xarxa.

• Oferim noves vies de fidelització de clients 
i usuaris.

Per concloure...
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