
30 anys de campanyes 
institucionals de sensibilització 

sobre l’ús del català

Cotxeres del Palau Robert 
29 de novembre de 2012 – 8 de gener de 2013  



2

Índex

"Avancem amb el català" Pàg. 3

Àmbits de l’exposició Pàg. 4

Dades de context Pàg. 5

Campanyes Pàg. 17

Activitats paral·leles Pàg. 32



3

"Avancem amb el català"

Commemora el 30è aniversari de la primera campanya institucional sobre sensibilització de l’ús del català de la
Generalitat, llançada l'any 1982: "El català, cosa de tots", també coneguda com a campanya de "la Norma"

Mostra el procés de normalització del català durant els darrers 30 anys, a través de les grans campanyes de
foment de l’ús de la llengua impulsades per la Generalitat

S’organitzen activitats paral·leles al Palau Robert, amb el títol "La llengua catalana, cap a un nou escenari”

Organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i comissariada per Farners Llinàs

Es podrà visitar a les Cotxeres del Palau Robert de Barcelona del 29 de novembre de 2012 al 8 de gener de 2013
i després itinerarà per diversos municipis catalans i ciutats de fora de Catalunya.
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Àmbits de l’exposició

L’exposició es divideix en dos àmbits:

El primer, en forma d’escala, fa un repàs de les principals
campanyes de sensibilització sobre l’ús del català que ha
dut a terme el Govern de la Generalitat durant els darrers 30
anys.

El segon, en forma de plafons, complementa el primer i
mostra el context on s’han desplegat les campanyes: s’hi
reflecteixen temes com ara la situació de la llengua, les lleis i
el català, el paper de la Direcció General de Política
Lingüística i els organismes que té adscrits, les eines TIC al
servei de la llengua, el paper dels mitjans de comunicació i
el model educatiu català, etc.

La mostra es complementa amb un audiovisual que fa un recorregut per les principals campanyes mitjançant el fil 
conductor de diversos testimonis: Jordi Pujol, Lluís Juste de Nin, Núria Feliu, Miquel Calçada i Els Amics de les Arts.
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Context

Dades que mostren el context 
en què s’han desplegat les campanyes
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Una llengua que suma

Fonts: Idescat: Cens lingüístic / Idescat i 
Direcció General de Política Lingüística. 
Enquesta d’usos lingüístics de la població 
2003 i 2008 / Baròmetre de la 
Comunicació i la Cultura / Instituts 
d’estadística europeus
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L’impuls legislatiu



8

Un tramat institucional sòlid
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Una llengua de país, oberta al món
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Creació, persuasió i entusiasme
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Cohesió, llengua i cultura: El consorci
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El voluntariat lingüístic
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Norma, ciència i excel·lència
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Les noves tecnologies al servei de la llengua
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Un teixit associatiu creixent
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L’espai de la comunicació en català
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Campanyes

30 anys de campanyes institucionals 
de sensibilització sobre l’ús del català
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"El català, cosa de tots" ("la Norma") (1982)

La campanya "El català, cosa de tots" –també coneguda
com a campanya de "la Norma"– va ser la primera
campanya institucional de sensibilització sobre l’ús de la
llengua de la Generalitat, llançada l'any 1982.

L’objectiu era presentar el procés de normalització de la
llengua catalana com un element troncal de la
democràcia que tot just començava i implicar-hi la societat
civil catalana i les seves institucions.

La Norma era una nena de dotze anys que dialogava amb
tota mena de persones convidant-los a fer servir el català.
Dibuixada per Juste de Nin (que signava com a Esquerrà),
va ser la protagonista de nombroses historietes gràfiques
publicades als diaris de l'època, amb guió d'Avel·lí Artís
Gener, Tísner.
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Campanya de suport a la Llei de normalització lingüística (1983)

L’abril del 1983 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
de normalització lingüística sense cap vot en contra i amb
un consens ple.

La campanya de suport a aquesta Llei va fer arribar a la
gent la necessitat de disposar d’un
marc legal per a l’oficialitat del català.
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"Depèn de vostè" (1985)

Canviar de llengua en detectar un accent no
catalanoparlant d’origen és un costum força estès entre els
parlants habituals de català.

La campanya “Depèn de vostè” volia transformar aquesta
actitud perquè els catalanoparlants no deixessin de parlar
en català quan alguna persona se’ls adreçava en una altra
llengua.
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"En català, per respecte a tu mateix i als altres" (1986)

La llengua, com a puntal de la cohesió social, forma part
de la campanya institucional “Som 6 milions”, que creava
sentit de pertinença al país.

Amb eslògans com “Per aconseguir la convivència plena” i
“En català, per respecte a tu mateix i als altres”, la
campanya convidava els catalans a compartir la llengua
amb qualsevol persona i a usar-la en totes les situacions.
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"Es nota prou que som a Catalunya?" (1987)

La retolació esdevé el primer contacte amb la llengua d’un
país: des de l’aeroport fins als comerços i els establiments,
passant pels carrers i les places. Anys enrere, el paisatge
lingüístic no es corresponia amb la llengua parlada al
carrer i la campanya cridava a retolar en català.
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"El català, sobre rodes" (1990)

Adreçada a autoescoles, tallers mecànics, empreses de
venda de cotxes i companyies asseguradores, la campanya
va fer possible, entre altres fites, que els catalans es
poguessin treure el permís de conducció en la seva
llengua.
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"En català, no et quedis fora de joc" (1990)

Els Jocs Olímpics de Barcelona, en què el català va tenir el
mateix nivell de representació i oficialitat que el francès,
l’anglès i el castellà, van mostrar la nostra llengua al món.

En els anys previs i posteriors es van portar a terme un
gran nombre d’accions per promoure l’ús del català en
l’àmbit de l’esport.
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"El català, eina de feina" (1991)

Garantir la presència de la llengua catalana en les
relacions laborals, l’organització interna de l’empresa i les
relacions exteriors, tres àmbits del món del treball, era
l’objectiu d’aquesta campanya.

“El català, eina de feina” va tenir el suport de sindicats i
d’organitzacions empresarials i de consumidors, i formava
part de la campanya institucional “La gent és la força de
Catalunya”.

En Jaume Perich en fou el dibuixant. També es va impulsar
una acció orientada a la justícia, un sector on el català és
especialment deficitari.
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Voluntariat per la llengua (2003)

El caliu d’una conversa distesa pot fer venir les ganes de
continuar parlant i de retrobar-se. El programa Voluntariat
per la llengua posa en contacte una persona que parla
català amb una altra que vulgui practicar-lo. Així
s’enforteix el lligam emocional amb la llengua i, més enllà
de potenciar-ne el coneixement, es crea la voluntat d’usar-
la.

Als anys noranta comencen les primeres pràctiques de
voluntariat lingüístic a les universitats catalanes. I l’any
2003 neix el Voluntariat per la llengua (VxL).
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"Tu ets mestre" (2003)

Que els catalanoparlants triïn el català com a llengua de
comunicació habitual és transcendental per a la integració
lingüística dels nous ciutadans.

“Tu ets mestre” encoratjava les persones que parlen
habitualment català a adreçar-se als nouvinguts en
aquesta llengua.
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"En català, tu hi guanyes" (2003)

Patronals, sindicats i entitats de comerciants col·laboren
per destacar el valor del català com a element
d’incorporació social.

Saber català esdevé una gran oportunitat en el món del
treball.
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"Dóna corda al català" (2005)

“I per començar, parla en català”. Parlar català pot ser fàcil
i estimulant.

La proposta era que els parlants usessin la llengua
catalana d’una manera desinhibida. Malgrat el nostre
tarannà de poble acollidor, a Catalunya hi ha molta gent
que no parla català per por o per vergonya de no fer-ho
prou bé. El to lúdic i fresc de la Queta incentivava a parlar-
lo amb llibertat.
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"Oberts al català" (2006)

Incorporar el català com a llengua de comunicació en el
comerç, els serveis i el turisme és una fita per assolir.

La Confederació de Comerç de Catalunya, amb el suport
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de
Barcelona, va engegar el 2006 la campanya “Oberts al
català”.

Aquesta campanya és vigent i els materials es van
actualitzant, s’amplien les accions, arriba a més sectors i
més territoris. Cada cop s’hi van sumant més adhesions:
ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres
entitats en favor d’incrementar l’ús del català en el comerç
i en l’atenció al públic.



31

"Encomana el català" (2008)

Compartir llengües uneix. La llengua és patrimoni de
tothom.

Una campanya viral incidia en el foment de l’ús social i
públic del català. Ho feia amb una aposta decidida per les
incipients xarxes socials a Internet. Un grup de suport a
Facebook obria als ciutadans la possibilitat de formar part
del missatge institucional.
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Activitats paral·leles

“La llengua catalana, 
cap a un nou escenari”
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Activitats paral·leles

Amb el títol genèric “La llengua catalana, cap a un nou escenari”, es presenten tres taules rodones i un acte amb les
entitats de llengua. Dins dels actes també hi haurà l’Esmorzar terminològic, organitzat anualment pel TERMCAT. Tots els
actes tindran lloc al Palau Robert.

Dilluns, 3 de desembre, 10-12.30 h: Jornada “Llengua i empresa, reptes de futur”

10.15-10.45 h Visita guiada a l’exposició

10.45-11 h Pausa i cafè

11-12.30 h Taula rodona “Llengua i empresa, reptes de futur”, amb la composició següent:

Alfons Conesa, director de l’Agència Catalana del Consum

Antoni Cañete, secretari general de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec)

Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC)

Eva Gajardo, secretària de Comerç d’UGT Catalunya

Modera la taula: Yvonne Griley, directora general de Política Lingüística

Organització: Departament d’Empresa i Ocupació
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Activitats paral·leles

Dilluns, 10 de desembre, 18.30-20 h: Taula rodona “Llengua, cultura i mitjans de comunicació: reptes de futur”

Amb la composició següent:

Empar Moliner, escriptora

Vicent Sanchis, periodista i professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la URL

Enric Pujadas, president executiu del Grup Bassat Ogilvy

Oriol Camps, assessor lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i cap de lingüistes de
Catalunya Ràdio

Modera la taula: Gorka Knörr, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals

Dimarts, 11 de desembre, 18.30 - 20 h: Acte “La llengua, cap a un nou escenari: El punt de vista de les entitats”

Hi intervindran representants de diverses entitats amb una trajectòria important d’accions en favor del català.

Presenta: Farners Llinàs, comissària de l’exposició
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Activitats paral·leles

Dilluns, 17 de desembre, 18.30 – 20 h: Taula rodona “Llengua i oportunitats de futur”

Amb la composició següent:

Marta Alòs, escriptora

Pius Alibek, filòleg i restaurador

Joan Ramon Gomà, president de l’Associació Amical Viquipèdia

Quim Torra, advocat, escriptor i editor

Modera: Jordi Sellas, periodista

Dilluns, 18 de desembre, 9h - “Esmorzar al TERMCAT. Fem xarxa”

Trobada anual de col·laboradors organitzada pel TERMCAT. Serà presentada per la directora general de Política
Lingüística, Yvonne Griley, i per la directora del TERMCAT, Rosa Colomer.


