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La llengua és una prioritat absoluta per l’actual Govern de Catalunya. A l’inici de la legislatura, 
l’executiu es va posar a treballar immediatament per entrar en una nova etapa de la política 
lingüística del país, que assegurés el present i el futur del català, l’aranès i la llengua de 
signes catalana. Des d’un bon inici el departament de Cultura, a través de la Secretaria de 
Política Lingüística, va posar-se en contacte amb els diferents departaments per tal d’explorar 
conjuntament tant el ventall d’actuacions que ja hi havia en marxa en l’àmbit de la llengua, 
com les possibles àrees de treball que calia abordar. El departament de Cultura també va 
revisar les polítiques pròpies de la Secretaria de Política Lingüística, recuperant mecanismes 
de coordinació i reforçant les àrees d’actuació més urgents. 
 
El 26 d’octubre del 2021, el Govern va convocar la Comissió Tècnica de Política Lingüística, 
l’eina que permet convocar tots els departaments de la Generalitat i treballar conjuntament pel 
foment del català. Aquella primera reunió, encapçalada pel president Pere Aragonès, va ser 
l’inici de la feina transversal del Govern en matèria de llengua. Des d’aleshores fins ara, tots els 
departaments s’han replantejat la seva acció lingüística i han actuat o actuaran properament 
seguint el binomi d’actuació següent: primer, analitzar la situació actual per tal de poder actuar 
amb realisme i dades a la mà; segon, proposant accions de millora. 
 
El resultat d’aquesta feina conjunta són les 100 accions transversals que el Govern presenta 
avui. Paral·lelament, a aquesta feina immediata de tots els departaments, el Govern també fa 
un any que treballa en el Pacte Nacional per la Llengua, un gran projecte de consens de país 
que ja ha superat, i amb èxit, la fase participativa i es preveu que se signi durant el primer 
semestre de l’any 2023. 
 
El Govern no deixarà de treballar sense descans en tots els àmbits per aconseguir millorar l’ús, 
la defensa i l’impuls del català, la llengua pròpia del nostre país. El català és present i futur, és 
llengua de país.

El català, llengua de país
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Departament  
de Presidència

1 — Llei de l’audiovisual de Catalunya  

S’actualitzarà la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya de l’any 2005 per tal de 
legislar sobre els nous reptes de la llengua, l’audiovisual i les amenaces que suposen els 
nous consums. Actualment l’està tramitant el Govern i té com a objectiu protegir els usuaris 
i sobretot encara més el català en els mitjans audiovisuals. La llei catalana vol anar un pas 
més enllà de la llei espanyola i fer seu l’esperit de la Directiva europea. En aquest sentit, 
es determinen unes quotes i subquotes mínimes de llengua catalana i aranès en les obres 
europees i s’actualitza la llei per a les noves plataformes i sistemes de consum audiovisual. 

2 — Campanya de foment de l’ús del català entre els clubs esportius  

Al llarg de l’any 2023 impulsarem una gran campanya de foment de l’ús de la llengua en el si 
de l’esport català. Aquesta campanya es durà a terme en tots els nivells i edats de l’esport: 
des de l’esport escolar al federat, acabant amb els clubs d’alt nivell i l’elit del nostre país. 

3 — Subvencions als mitjans de comunicació en llengua catalana o aranesa 

Modernitzar i fer més competitius els mitjans de comunicació privats en llengua catalana i 
consolidar l’espai català de comunicació. S’han recuperat les subvencions per a projectes a 
mitjans privats en català, després de 10 anys de no convocar-se. 

4 — Pla per al foment de la llengua catalana en l’àmbit de les comunitats religioses 

Incrementar l’ús del català entre les comunitats religioses a Catalunya i en les comunicacions 
de les entitats i afavorir parelles lingüístiques interreligioses. Disposar de versió catalana dels 
principals textos religiosos de les diverses tradicions així com dels documents de referència 
que es produeixin a nivell internacional. 

5 — Nou Pla Estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a ser 
referents en català 

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha de garantir els drets dels catalans 
a escollir continguts i informació de qualitat en català a qualsevol lloc. Per això el desembre 
d’aquest 2022 presenta un nou Pla Estratègic, amb l’objectiu de ser referents en continguts 
i informació audiovisual en català, tant en canals tradicionals com en tot l’entorn digital i 
incrementar-ne el seu consum. 
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7 — Decret de mesures substitutives de les sancions per infracció dels drets lingüístics de 
les persones consumidores 

Per aquest Govern, l’objectiu de les sancions en la infracció dels drets lingüístics de les 
persones consumidores no és recaptatori. Per això, es donarà a les empreses sancionades 
l’opció d’invertir l’import de les multes en formació i conscienciació lingüística del seu personal 
i en recursos per garantir la disponibilitat lingüística. 

8 — 15 milions al Projecte Aina 

Per garantir el finançament del projecte Aina, el Govern dedicarà 3 milions anuals al Barcelona 
Supercomputer Center fins l’any 2026. Per això caldrà aprovar un plurianual abans de finalitzar 
l’any. Els Departaments d’Empresa i Treball i de Cultura desenvoluparan la infraestructura 
necessària perquè la inclusió del català a les aplicacions d’intel·ligència artificial sigui prou 
atractiva i viable, tant per a les grans companyies tecnològiques com per a la indústria local. 

9 — Foment de l’oferta de cursos de català per a adults en el sector privat 

Revisió de les condicions del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya (CFCC) per tal 
de fomentar l’oferta de cursos de català amb programes amb reconeixement oficial. Es passa 
de 200.000 euros de pressupost el 2022 a 518.000 euros el 2023, un increment que permetrà 
arribar a més de 1.100 persones ocupades. 

10 — Revisió dels aspectes lingüístics del Codi de Consum 

L’actualització del Codi de Consum en matèria lingüística se centrarà en dos aspectes clau: 
la “disposició immediata” i l’atenció oral. Pel que fa al primer àmbit, l’objectiu serà millorar 
el redactat actual, que actualment no garanteix la igualtat real de les dues llengües, ja que el 
castellà és predominant en molts contextos (contractes, pressupostos, entre d’altres) i és el 
consumidor qui ha de demanar expressament que se li faciliti la mateixa informació en català. 
Pel que fa a la qüestió de l’atenció oral, es reforçarà l’obligatorietat, per part de les empreses, 
de garantir que estan en disposició d’atendre els seus clients sigui quina sigui la llengua 
oficial que emprin (per evitar que una persona es vegi obligada a canviar la llengua perquè no 
l’entenen). 

Departament  
d’Empresa i Treball

6 — Nou Sx3 

Per garantir els drets infants i joves a escollir continguts i informació de qualitat en català a 
qualsevol lloc, l’any 2022 la nova direcció de la CCMA ha presentat un nou Súper3, anomenat 
Sx3. Conté nous continguts i una nova distribució de l’oferta infantil i juvenil; desplega l’oferta 
per targets i incrementa els continguts i la distribució per mitjans digitals. 
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Departament d’Igualtat 
i Feminismes

11 — Reactivació de la Comissió de Clàusules Lingüístiques (CSCUCAT) al si de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa 

Aquesta Comissió té la funció d’analitzar els plecs i els contractes de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, amb l’objectiu de fomentar l’ús del català. La 
voluntat actual és la de reactivar la CSCUCAT per determinar quines mesures caldrà fomentar 
en el marc de la nova llei de contractació pública de Catalunya que caldrà elaborar els propers 
mesos. 

12 — Actualització i difusió dels models de clàusules lingüístiques d’aplicació en la 
contractació pública, especialment de productes i serveis que integren tecnologia digital 

Adaptar la legislació lingüística de la contractació pública als sectors emergents, com la 
tecnologia digital. Es crearà un apartat específic sobre clàusules lingüístiques a la web de 
contractació pública i s’actualitzarà el Codi per a una contractació socialment responsable, 
que passarà a denominar-se Codi de contractació estratègica. 

13 — Seguiment de les clàusules lingüístiques a la contractació pública 

S’analitzarà, utilitzant enquestes i formularis, la incorporació de les clàusules lingüístiques als 
contractes de la Generalitat i el seu sector públic. Posteriorment, a més, es farà un treball de 
camp per comprovar el compliment per part dels contractistes. 

14 — Subvenció a l’Institut d’Estudis Financers per generar continguts en educació 
financer per a joves, a Tik Tok i en català 

Es generaran continguts d’educació financera dirigida als joves a través de Tik Tok i en català. 

15 — Creació d’un glossari de termes relacionats amb els Fons Next Generation i altres 
fons europeus 

Unificar en un únic document tota la terminologia pròpia dels fons europeus, amb especial 
èmfasi en els fons Next Generation.

16 — Millorar els mecanismes, la informació i l’acompanyament a les persones migrades 
ateses als serveis de primera acollida 

Promoure la generació d’un vincle emocional positiu amb la llengua catalana per part de les 
persones estrangeres que arriben a Catalunya. Fer que l’atenció dels serveis d’acollida integral 
promoguin activament una mirada positiva, aspiracional i útil de l’ús social de la llengua 
catalana. Facilitar-ne i estimular-ne l’aprenentatge amb formacions flexibles i adaptables a les 
necessitats i realitats quotidianes i culturals de les persones migrades, especialment les dones. 
Juntament amb el departament de Cultura, programar cursos d’aprenentatge de la llengua per 
part del CPNL, en caps de setmana i a les tardes, facilitant-hi així l’accés a més persones i 
fent-los compatibles amb les feines de cures. 

17 — Protecció dels drets lingüístics a través de la recepció de denúncies de 
discriminació per raó de llengua 

Recollir i tramitar a l’Oficina d’Igualtat de tracte i no-discriminació (OINTD), o bé a l’òrgan 
competent, les denúncies per violació de la normativa en matèria lingüística. I sancionar 
administrativament, en cas de confirmació de discriminació per raó de llengua, d’acord amb 
la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació. Prevalença de les accions de mediació quan la 
discriminació es doni per part d’alguna administració pública. 

18 — Elaborar una guia de lèxic per fer pedagogia i facilitar l’ús del lèxic feminista en 
català 

Fer ús i promoure l’ús del lèxic i l’adequació de neologismes en català. 

19 — Revisar els mecanismes formatius i informatius de l’Administració i de les entitats 
col·laboradores que fan acollida de persones migrades 

Millorar els materials formatius i innovar per tal d’acompanyar comprensivament en la 
complexitat produïda per la diversificació d’agents que fan ensenyament de la llengua 
catalana i pels seus instruments de contacte: CPNL, escoles d’adults, cercles comunitaris 
d’aprenentatge, AFAs, sindicats, entitats, etc. Revisar les necessitats no cobertes pels actuals 
mecanismes d’acollida lingüística i proposar innovacions i formats alternatius. 

Departament 
d’Economia i Hisenda
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20 — Grup de treball per donar a conèixer el model d’escola catalana 

Grup de treball dels departaments d’Exteriors, Educació i Cultura per explicar en l’àmbit 
internacional la situació lingüística del català i, més concretament, el model d’escola catalana i 
el funcionament del model educatiu en els darrers 30 anys. 

21 —  Incorporar una oferta formativa de català als treballadors d’organismes 
internacionals ubicats a Catalunya i d’altres organismes en els quals participa el Govern 

Promoure que el personal d’organismes internacionals o treballadors internacionals que 
formen part d’entitats amb participació del Govern puguin tenir accés a formacions de llengua 
catalana.  

22 — Dur a terme accions per assegurar la presència de Catalunya a la UNESCO com a 
organisme internacional relacionat amb la diversitat lingüística i la cultura. 

Juntament amb el departament de Cultura, garantir la presència de Catalunya en els 
organismes internacionals relacionats amb la diversitat lingüística i cultural com UNESCO. 

23 — Seguiment de la tramitació per part de l’Estat de la petició de fer servir el català al 
Parlament Europeu 

En el marc de la taula de negociació, el Govern ha aconseguit que l’Estat enviï una sol·licitud 
a la presidència de la mesa del Parlament Europeu per tal de permetre l’ús del català en el ple 
del Parlament. Supervisió dels passos necessaris per l’assoliment d’aquest objectiu. 

24 — Treballar pel reconeixement oficial del català a la Unió Europea 

Teixir aliances amb l’objectiu final que el català obtingui l’estatus de llengua oficial de la Unió 
Europea. Reforçar la incidència per fer valdre el català -i l’elevat nombre de parlants que té- 
com una llengua imprescindible per la diversitat lingüística europea. 

25 — Ampliar l’oferta de suport lingüístic als catalans de l’exterior (conjuntament amb 
l’Institut Ramon Llull) 

Fomentar, amb una oferta nova i ampliada de suport, el coneixement, l’ús i la transmissió 
de la llengua entre la ciutadania catalana resident a l’exterior, així com les seves famílies. 
Assegurar que la comunitat de catalans a l’exterior, formada per mig milió de persones, tingui 
accés a eines per poder seguir aprenent català i que l’aprenguin les seves famílies. Garantir 
l’homogeneïtat de l’oferta de suport lingüístic a l’exterior i simplificar les homologacions.   

Departament 
d’Educació

Totes les mesures del Departament d’Educació formen part del Pla d’impuls 
de la llengua catalana als centres educatius, entre les quals destaquen les nou 
mesures següents i la mesura conjunta amb el Departament de Recerca i 
Universitats (veure apartat Departament de Recerca i Universitats). 

26 — Programes d’acceleració de l’ús del català en els centres  

L’objectiu d’aquesta mesura és acompanyar un mínim de 700 centres cada any, i que l’any 
2026 tots els centres educatius hagin pogut rebre aquest acompanyament. En tots els casos, 
al llarg d’un curs hi ha una anàlisi de la situació del centre, una dinamització en xarxa que 
permet intercanviar recursos i experiències i una modificació del Projecte lingüístic de centre a 
partir d’aquest treball fet. I en els 100 centres amb major especificitat hi ha un acompanyament 
i suport intensiu durant 3 anys, per tal que abordi l’anàlisi en profunditat dels usos lingüístics 
del centre, defineixi accions i fites per promoure l’ús del català i asseguri la seva implementació 
al conjunt del centre. Aquesta mesura ja s’ha desplegat, en fase pilot, en 200 centres durant el 
curs passat. Des de l’inici del curs actual, s’està implantant en 500 centres més. 

27 — Revisió i actualització dels projectes lingüístics de centre 

El curs passat es va verificar l’ajustament a la nova normativa dels projectes lingüístics de 
tots els centres educatius de Catalunya amb oferta d’ensenyaments obligatoris, i tots ells 
han quedat validats pel Departament d’Educació. A partir del curs vinent 2023-2024, després 
de l’aprovació del Decret que desplegarà el Títol II de la LEC, s’iniciarà el procés de revisió 
d’aquests projectes lingüístics, una actuació que s’orientarà a través de tres eixos principals:  

1) Una diagnosi sociolingüística que donarà com a resultat el grau de normalització de 
la llengua catalana, de presència i coneixement de les llengües oficials, competència en 
les llengües estrangeres i reconeixement de la diversitat lingüística en les famílies.  

2) Una diagnosi pedagògica que oferirà un retrat dels models d’ensenyament i 
aprenentatge utilitzats en el centre, d’innovació pedagògica, de consolidació o absència 
de metodologies d’ensenyament d’aprenentatge competencials, de tractaments 
integrats, de buits significatius, etc.  

3) Una diagnosi acadèmica que indicarà els resultats obtinguts en les avaluacions 
internes i externes i orientarà la presa de decisions didàctiques i organitzatives per tal 
de garantir la millora dels resultats educatius i la competència lingüística de l’alumnat.  

  

Departament d’Acció Exterior 
i Unió Europea
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28 — Acompanyament als docents en metodologies de foment d’ús del català 

Aquest pla proporcionarà eines diverses (com ara tallers, formació en línia i en xarxa) al docent 
per adequar la resposta didàctica a la diversitat lingüística de l’aula, específicament en aquells 
contextos en què la majoria de l’alumnat no té el català com a primera llengua.  

En paral·lel a aquesta mesura, també s’imparteix una formació inicial i una formació permanent 
al miler de tutors d’aula d’acollida que hi ha al sistema educatiu sobre metodologies 
d’ensenyament immersiu. Es tracta de proporcionar eines al docent per adequar la resposta 
didàctica a la diversitat lingüística de l’aula.  

29 — Elaboració del Decret de desplegament del Títol II de la LEC 

L’objectiu del Decret és desplegar el règim lingüístic de la LEC (Títol II), i compartir un marc 
normatiu únic per a tots els centres, oferint orientacions pedagògiques per tal de redactar el 
projecte lingüístic de centre i garantir que tot l’alumnat al final de l’etapa obligatòria acredita 
una plena competència en les llengües oficials i una competència suficient en almenys una 
llengua estrangera. Aquesta norma serà d’aplicació a partir del curs 2023-2024. En la redacció 
d’aquest decret s’han tingut en compte les orientacions i propostes pedagògiques que en el 
seu moment va fer públiques el Consell Lingüístic Assessor. 

30 — Desenvolupar una estratègia global d‘actualització de dades diagnòstiques 

Es donarà continuïtat als estudis sociolingüístics que s’han dut a terme durant els cursos 
2020-2021 (Consell Superior d’Avaluacions) i 2021-2022 (grup de recerca CUSC de la 
Universitat de Barcelona). Aquests estudis s’aniran replicant periòdicament per tal de fer un 
seguiment acurat de l’evolució dels usos lingüístics. 

31 — Avaluació de la competència oral de la llengua catalana 

Per tal de potenciar l’ús oral de la llengua es farà una avaluació oral de la llengua catalana de 
tot l’alumnat de 6è de primària i de 4t d’ESO. Es tracta d’una novetat en l’avaluació del sistema 
educatiu que posa de manifest la voluntat de valorar també els usos orals de la llengua, per tal 
de garantir la plena competència de l’alumnat tant en llengua escrita com en llengua oral. Es 
farà per primera vegada en les proves de competències bàsiques del curs actual, 2022-2023. 

32 — Introducció del requisit del C2 a partir del curs 2024-2025 i posada en marxa d’un 
pla de formació i acreditació específics (conjuntament amb Cultura i Universitats) 

L’objectiu és garantir la disponibilitat i la qualitat lingüística en llengua catalana dels docents. 
Durant el curs 2022-2023 l’oferta formativa del Departament (inclosa l’oferta de les Escoles 
Oficials d’Idiomes) passa de 390 places anuals a 4.500, que poden ser presencials o en línia. 
Durant el curs 2022-2023 el Nivell C2 de català s’ha inclòs com a mèrit a la borsa de personal 
docent interí, així com a les convocatòries dels concursos extraordinaris d’estabilització. A 
partir del curs 2024-2025 serà requisit per accedir a la funció pública docent i es treballarà 

amb els agents implicats com fer extensiva aquesta formació a la resta de docents del 
sistema. 

33 — Elaboració d’un catàleg de recursos educatius per promoure l’ús del català en 
àmbits lectiu i no lectiu  

El Departament està elaborant un catàleg de recursos que s’oferirà a tots els centres 
educatius, començant per als centres que estiguin participant al programa d’acceleració. 
Aquest catàleg incorporarà materials audiovisuals per poder treballar els continguts curriculars 
en nous formats en català, i tallers musicals o de teatre, recitació, o creació de productes 
audiovisuals, que tenen com a eix conductor l’ús de la llengua catalana. 

34 — Reforç dels Plans Educatius d’Entorn per impulsar l’ús del català en les diverses 
activitats educatives 

El Departament d’Educació disposa de 135 Plans Educatius d’Entorn en 118 municipis de 
Catalunya a través dels quals es dona una resposta integrada i comunitària a les necessitats 
educatives en infants i joves en entorns vulnerables. Aquesta experiència acumulada en el 
desplegament dels plans d’entorn ha de permetre impulsar l’ús de la llengua i convertir-la en 
l’eix d’un projecte educatiu renovat i engrescador, més enllà del temps lectiu. Es tracta d’una 
iniciativa que ha de comptar amb la complicitat de tots els agents implicats (administració 
educativa, municipis, famílies, entitats de lleure) per fer una proposta integradora, coherent 
i pedagògicament avançada que afavoreixi l’ús de la llengua catalana en aquells àmbits 
relacionats amb l’educació no formal. 
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Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural

35 — Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de 
Catalunya 

Aquest any 2022 el Departament de Recerca i Universitats ha aprovat el Pla d’enfortiment de la 
llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya, per fer plenament efectiu 
l’ús del català com a llengua pròpia de les universitats de Catalunya i com a llengua d’ús 
normal de llurs activitats. El Departament treballarà en l’aplicació i avaluació dels objectius 
d’aquest pla.  

36 — Introducció de formació en immersió i gestió del multilingüisme a totes les 
especialitats del màster de formació de professorat de secundària i garantir que aquesta 
formació s’imparteix als graus de formació del professorat  

L’objectiu és formar, sensibilitzar i proporcionar eines al docent per adequar la resposta 
didàctica a la diversitat lingüística de l’aula. Els departaments d’Educació i Recerca i 
Universitats han acordat que, a partir del curs 2023-2024, els docents que acabin el Grau 
d’Educació o que acabin el màster que els capaciti per a la docència (i que han cursat altres 
graus que no siguin els d’educació), puguin acreditar aquesta formació mitjançant el crèdits 
corresponents. Una comissió treballant en els continguts d’aquests cursos. 

37 — Revisió dels usos lingüístics en els cursos de formació específica impartits des del 
Departament (ex.: carnets) i en els materials que s’hi utilitzen 
Modificar actituds lingüístiques del Departament a l’hora d’impartir cursos de formació 
específica i fomentar-hi l’ús de la llengua. 

38 — Revisió dels usos lingüístics en els cursos de formació específica (ex.: carnets) 
impartits per empreses privades i homologats pel Departament i en els materials que s’hi 
utilitzen 

Modificar actituds lingüístiques de les empreses privades quan imparteixen cursos de formació 
específica i fomentar-hi l’ús de la llengua en tots els usos. 

39 — Revisió dels usos lingüístics en cursos de grans empreses del sector 

Conèixer la situació dels usos lingüístics en els cursos de les grans empreses del sector. 

40 — Pla per a la sensibilització i la formació lingüística dels treballadors del camp 

Modificar les actituds lingüístiques i incrementar el coneixement de la llengua dels treballadors 
del camp. 

41 — Etiquetatge en català en productes alimentaris. Estudi de la situació real 

Conèixer la situació real de l’etiquetatge en català en productes alimentaris. 

Departament de  
Recerca i Universitats
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42 — Pla de foment del català a les autoescoles 

El Govern durà a terme un pla foment del català al sector de les autoescoles, en coordinació i 
col·laboració amb el sector. Això implica, entre d’altres mesures, més materials en català per a 
l’alumnat que estudia l’examen teòric i garantir que qualsevol persona que vulgui fer l’examen 
en català pugui fer-ho sense necessitat de cap requisit previ.

43— Enquesta de capacitats, usos i necessitats lingüístiques dels cossos operatius de 
seguretat i emergències dependents del Departament d’Interior (PGME, Bombers i Agents 
Rurals) 

Cal conèixer quina és la realitat lingüística i l’ús del català als cossos de seguretat i 
emergències del país (Mossos d’Esquadra, Bombers i Agents Rurals). El Govern impulsa una 
enquesta d’usos com a primer pas per dissenyar un pla d’acció que enforteixi l’ús de la nostra 
llengua entre els nostres cossos operatius. 

44 — Requisit d’interfície de navegació (GPS, navegador, etc.) en català en l’adquisició 
dels nous cotxes que s’adquireixin 

El català ha de ser present arreu, també a nivell tecnològic. El Departament d’Interior ja 
incorpora com a requisit, i seguirà potenciant-ho, que els nous vehicles per als Mossos 
d’Esquadra tinguin els GPS i navegadors configurats en català. 

45 — Incorporació del català en visors i aplicacions cartogràfiques d’abast mundial 

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha incorporat recentment la toponímia 
catalana en el ContextMaps, una eina de recent implementació que permet que qualsevol 
usuari pugui fer descàrregues de l’exotoponímia de tot el món, i ara també de la toponímia de 
més detall de Catalunya. El català s’ha inclòs com a llengua de cerca al costat de les altres 
llengües oficials europees en el projecte EuroGeoNames. 

46 — Garantir l’ús de la toponímia en català i aranès 

El Departament vetlla perquè es garanteixi l’acompliment de la legislació lingüística en matèria 
de toponímia. Treballa amb els diferents agents implicats per a la incorporació d’una clàusula 
d’obligat compliment a totes les fórmules jurídiques i administratives de contractació, per a fer 
servir les formes oficials de la toponímia i cartografia de Catalunya.  

Departament 
de Territori

Departament  
d’Interior
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47 — Pla d’impuls al coneixement i l’ús de la llengua catalana al conjunt del sistema sanitari 

Incrementar la sensibilització, el coneixement i l’ús del català en el conjunt del sistema sanitari. 
En fase de planificació. S’està treballant en el Pla de dinamització de la llengua catalana a 
l’Hospital Clínic com a projecte pilot que permetrà generalitzar el coneixement de la llengua 
entre els professionals sanitaris i dinamitzar-ne l’ús. Entre les actuacions que es preveuen, hi 
ha el desplegament de la figura del referent lingüístic de centre de salut, és a dir una persona 
responsable de la gestió lingüística de cada centre. 

48 — Cursos de català per a professionals de l’Institut Català de la Salut 

El Departament està desenvolupant el Pla d’Increment de capacitació lingüística dels 
professionals de la salut de l’ICS. A partir dels cursos específics dissenyats per a professionals 
sanitaris, l’ICS estendrà l’oferta formativa progressivament per tal de capacitar el seu personal, 
dinamitzar la llengua catalana i poder atendre els usuaris en català. 

49 — Incrementar l’oferta i fomentar la inscripció als cursos sobre els drets i deures 
lingüístics dels ciutadans 

Incrementar els cursos d’acolliment lingüístic per a residents i sessions de sensibilització i 
formació lingüística dels professionals de la salut respecte dels drets i deures lingüístics dels 
ciutadans. Proporcionar formació bàsica als residents sanitaris provinents de fora de Catalunya 
i sensibilitzar els professionals de la salut dels drets lingüístics dels pacients. 

50 — Actuacions destinades a vetllar perquè els usos lingüístics interns i externs del 
Departament s’adeqüin a la normativa: usos orals, escrits i en línia, clàusules lingüístiques, 
cursos impartits als treballadors, etc. 

Vetllar pels drets lingüístics de la ciutadania al ser atesa a un centre sanitari, analitzant les queixes 
rebudes, incentivant a través de l’acreditació de centres la valoració dels usos del català en la 
documentació aportada al pacient i incloent una clàusula lingüística als contractes amb el SISCAT. 

51 — Recursos lingüístics i terminològics relacionats amb l’àmbit de la salut 

Elaborar i difondre diccionaris, lèxics i reculls terminològics de les ciències de la salut. Traduir 
al català i posar a l’abast dels professionals sistemes de codificació internacionals de malalties 
(SNOMED, LOINC) i escales i qüestionaris de qualitat de vida relacionada amb la salut. 

52 — Estudi de la situació sociolingüística als serveis per a la gent gran, per a les persones 
amb discapacitat, al sistema de protecció de la infància i als espais de lleure infantil i juvenil 

El Departament de Drets Socials farà una anàlisi a fons d’aquells àmbits que gestiona i en què 
concorren tres circumstàncies: hi arriben a moltes persones; s’hi observa, a priori, una situació 
crítica en l’ús del català i/o de l’aranès; i l’acció pública té capacitats potencials per revertir-ho. 
En aquest sentit es faran els següents estudis sociolingüístics: 

• Serveis per a les persones grans, incloent serveis residencials, centres de dia, serveis 
d’assistència a domicili i casals cívics. 

• Serveis per a persones amb discapacitat. 

• Sistema de protecció de la infància, amb especial atenció als centres residencials. 

• Espais de lleure infantil i juvenil, tant els d’iniciativa pública, social com privada. 

53 — Pla de foment de l’aprenentatge, la sensibilització i l’ús del català als serveis a la gent 
gran, incloent residències, centres de dia, serveis a domicili i casals cívics i als serveis per a 
les persones amb discapacitat 

En paral·lel a la realització de l’estudi d’usos, cal acordar amb els agents econòmics i socials 
del sector un pla de mesures per fer efectiu el requisit de disponibilitat lingüística als serveis 
per a les persones grans, incloent serveis residencials, centres de dia, serveis d’assistència a 
domicili i casals cívics i als serveis per a les persones amb discapacitat. El pla haurà d’incloure 
com a mínim les següents mesures: 

• Introduir el requisit de coneixement lingüístic en els processos selectius, amb mesures 
de suport i formació prèvia a aquelles persones que no tinguin coneixements previs de 
català. 

• Formació en i de llengua catalana en els processos de certificació i formació 
professionals 

• Formació contínua en i de llengua catalana per a les persones treballadores del sector, 
adaptades a la seves necessitats horàries i formatives. 

• Introduir la disponibilitat lingüística i els plans de foment de l’ús del català com a requisit 
als mecanismes de provisió de serveis i al sistema d’indicadors de qualitat que avaluen 
els serveis. 

Departament  
de Drets Socials
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55 — Pacte Nacional per la Llengua: diagnòstic, procés participatiu, elaboració i negociació 

El Pacte Nacional per la Llengua és un gran projecte de país. La necessitat de dur a terme 
el Pacte sorgeix d’un mandat Parlament, amb els vots d’un 85% de l’hemicicle. L’objectiu 
és aconseguir un pacte per la llengua amb el màxim consens social i polític, que permeti: 
incrementar els nivells de coneixement col·lectiu del català; facilitar al màxim l’ús de la llengua 
en tots els àmbits i fer que s’usi efectivament, parant especial atenció als més rellevants en 
què té menys presència; i potenciar l’adopció de la llengua entre les persones que no la tenen 
de partida. Durant l’any 2022 s’ha dut a terme el Procés Participatiu, el més nombrós dels 
últims anys, i ara es troba en la fase de debat i redacció posterior del text amb les entitats i 
grups polítics que hi estan vinculats. El 2023 tindrà lloc la signatura final del Pacte Nacional 
per la Llengua, que serà la base dels plans plurianuals de Política Lingüística que guiaran les 
polítiques sobre llengua dels pròxims anys.  

56 — Actuacions de foment del català en el cinema i les sèries 

El foment de la producció audiovisual en llengua catalana és una prioritat pel Departament 
de Cultura. La conselleria s’hi ha bolcat, sota el lema “Fem un gir per l’audiovisual català”. 
Quant a la producció, i com a novetat de l’any 2022, el Departament ha augmentat la quantia 
màxima de l’ajut per a crear pel·lícules i sèries en català. L’objectiu és fomentar les pel·lícules 
i sèries de gran format. Fruit d’aquesta política, aquest 2022 Cultura ja ha resolt la producció 
de 5 sèries i de 5 pel·lícules de gran format en versió original catalana que arribaran a tota la 
ciutadania. 

57 — Gairebé 700 títols nous en català a les plataformes en un any 

Cultura també ha començat una línia de treball constant amb les plataformes, en tres 
direccions: que afegeixin en els seus catàlegs el contingut ja doblat i subtitulat amb anterioritat 
per la CCMA i el Departament; que incorporin des d’un bon inici el doblatge i subtitulat en 
català en les seves produccions; i que entrin en la coproducció de les pel·lícules i sèries en 
llengua catalana. L’últim any, les plataformes han incorporat 696 títols amb l’àudio en català. 

58 — Incrementar fins a 30 milions d’euros el pressupost dedicat a formació i acreditació 
en llengua catalana dins la Secretaria de Política lingüística 

L’aprenentatge de català entre persones adultes és un dels eixos claus de la Secretaria de 
política lingüística, que treballa per augmentar al màxim el coneixement del català. En el 

Departament 
de Cultura

• Plans de foment de l’ús del català i de dinamització lingüística als serveis per a la gent 
gran. 

54 — Introducció del català al sistema de protecció de la infància i l’adolescència 

Les principals mesures seran: 

• Constitució un grup de suport específic per l’èxit educatiu i lingüístic adscrit a la SIAJ/
DGAIA 

• Constitució d’un grup de suport des de la recerca per a la validació de les metodologies 
i pràctiques d’èxit educatiu. 

• Establiment del sistema d’indicadors referents amb mesura trimestral, entre els quals hi 
haurà l’èxit educatiu i lingüístic assolit a tots els serveis 

• Detecció, recull i anàlisi de les bones pràctiques per l’èxit educatiu i lingüístic, validació 
científica i, posteriorment, difusió i extensió en el conjunt del sistema. 

• Recull, validació i, s’hi s’escau, elaboració de materials per al reforç educatiu i 
l’aprenentatge del català 

• Establiment de plans de formació lingüística intensiva en la primera acollida 

• Pla d’Alfabetització intensiva, objectiu erradicar l’analfabetisme. 

• Cursos de formació d’educadors per a les tasques de suport en el reforç educatiu, 
l’aprenentatge del català i d’alfabetització. Aquest curs, amb el temps, haurà de ser 
requisit per treballar en l’atenció directa a infància en risc. 

• Revisió dels requisits per a l’acreditació i la provisió de serveis per introduir les activitats 
educatives que fomentin l’èxit educatiu i lingüístic 

• Convocatòria per a contractar els serveis addicionals necessaris per l’èxit educatiu i 
lingüístic. 
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cas dels docents, la Secretaria treballa per reduir la temporalitat i cobrir millor la demanda 
de cursos de català de tots els nivells gràcies a l’estabilització uns 263 tècnics del CPNL i 
la contractació d’uns 39 de nous; en el cas de l’acollida lingüística, incrementar l’oferta dels 
cursos de català inicials cobrir millor la demanda. Més formació a les persones adultes, tota 
l’acreditació per tots els cursos i millorar totes les eines. 

59 — 20 anys del Voluntariat per la llengua 

Aquest aniversari anirà acompanyat d’una campanya, del reforç d’actuacions de sensibilització 
i de la creació d’espais d’ús per al català.  

60 — Incorporació de la formació en llengua catalana al programa Oportunitat 500 
d’acollida de persones refugiades i immigrades de l’Associació de Micropobles de 
Catalunya. 

El Departament de Cultura col·laborarà amb el programa Oportunitat 500 de l’Associació de 
Micropobles i el Departament d’Igualtat i Feminismes per tal de proporcionar sessions de 
sensibilització i formació en gestió de multilingüisme i acollida als agents del programa, les 
poblacions receptores i les persones refugiades i immigrades implicades en el projecte. Entre 
altres mesures, es proposarà formació en línia adequada a les necessitats dels micropobles i 
es treballarà per adaptar el programa de Voluntaris per la Llengua a les seves particularitats. 

61 — Plans pilots de foment de l’ús adaptats a les diferents zones de Catalunya 

El Departament de Cultura està impulsant el pla pilot d’actuació a les comarques de Tarragona 
i el Baix Penedès, que servirà d’exemple pels altres territoris del país. El Pla permetrà 
identificar àmbits especialment deficitaris pel que fa a l’ús de la llengua en les localitats 
implicades i dur-hi a terme accions per millorar-lo. En aquest sentit, els objectius del Pla són: 
assegurar el compliment de la normativa lingüística per part dels ajuntaments, la Diputació 
de Tarragona i els consells comarcals, especialment pel que fa a la capacitació lingüística del 
personal i l’atenció lingüística; revisar els mecanismes d’acollida lingüística per tal que arribin 
a tota la població nouvinguda; contribuir a fer complir la normativa lingüística als establiments 
comercials, així com establir les prioritats en matèria lingüística dels diferents municipis 
adscrits al pla i implantar-hi les mesures que s’acordin. El Departament està desenvolupant 
altres plans sectorials en altres territoris. 

62 — Reforç del programa Emmarca’t 

El Departament de Cultura, a través de la Secretaria de Política Lingüística, té la voluntat 
d’augmentar la disponibilitat de serveis en català i la garantia dels drets lingüístics en aquests 
sectors. Per això, es reforça el personal pel programa Emmarca’t de foment del català en els 

sectors socioeconòmic, sociosanitari i de serveis, i a les administracions públiques. 

63 — Pla Nacional del Llibre i la Lectura 

L’objectiu general del Pla Nacional del Llibre i la Lectura és el foment de l’hàbit lector i 
l’increment dels índexs de lectura, especialment en català. El Pla s’està desenvolupant a 
través de grups impulsors i grups de debat dels quals en formen part professionals dels 
sectors cultural i educatiu. Tot el procés implicarà una diagnosi, una reflexió profunda i unes 
conclusions que es plasmaran en un document en què s’establiran les prioritats de l’acció 
pública i privada en concertació amb el conjunt del sector, i on es preveuran les actuacions 
necessàries i els seus mecanismes de control, així com les polítiques culturals concretes de 
foment del llibre i la lectura, especialment en català.  

64 — Creació de LaTroca, trobada de creadors digitals de tots els territoris de parla 
catalana 

La Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana han creat 
LaTroca, trobada de joves creadors que publiquen en català a les xarxes. La primera trobada 
ha tingut lloc el 15 d’octubre d’enguany, amb un resultat de satisfacció molt positiu entre els 
participants. La trobada ha nascut amb l’objectiu de potenciar el panorama de creació digital 
en català i crear comunitat que s’expressi en aquesta llengua a través de les xarxes, fomentant 
la relació i el coneixement entre joves de diferents territoris. LaTroca es repetirà periòdicament 
en diferents indrets dels territoris de parla catalana i es convertirà en un espai d’intercanvi 
d’experiències i projectes, coneixement dels Països Catalans i altres activitats relacionades 
amb la creació de continguts digitals a Internet. 

65 — Actuacions del foment del català en l’àmbit digital 

El Departament de Cultura ha creat la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital. S’ha 
incrementat el suport econòmic a la inclusió del català en l’àmbit dels videojocs i la cultura 
digital, tant en la creació pròpia com amb les traduccions i les localitzacions. També s’ha 
donat suport a l’organització i la celebració de SAGA, el primer saló del gaming en català, en 
col·laboració amb Plataforma per la Llengua. 

66 — Actuacions transversals de foment del català i l’occità en tot l’àmbit cultural  

Cultura ha posat la llengua al centre de les seves polítiques, en tots els camps. Des de l’inici 
de la legislatura, l’any 2021, té línies noves o línies amb requisits de llengua nous en el camp 
de la música (Promoció digital de projectes discogràfics en català; la línia d’internacionalització 
de la música inclou criteris de català); del teatre (la línia d’internacionalització de projectes 
d’arts escèniques inclou criteris de català, i està en estudi el disseny d’un mecanisme específic 
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de suport per als grans musicals en català per a l’any 2023); o de les biblioteques (entre 
totes les accions de foment de la lectura en català i en occità, destaca el programa de suport 
específic per a la compra de fons en català i aranès de gèneres d’especial interès (teatre, 
còmic i manga, assaig, investigacions periodístiques,...) en biblioteques); o en el camp de les 
lletres, el programa Lletres compartides, amb actuacions per fer més robusta la relació entre 
els autors i la literatura dels diferents territoris de parla catalana, entre altres actuacions com el 
foment de la traducció d’obres literàries i no literàries. 

67 — Campanya general de sensibilització lingüística 

L’objectiu de la campanya general de sensibilització lingüística, que es preveu que sigui 
pública l’any 2023, serà modificar actituds lingüístiques i incrementar l’ús de la llengua 
catalana entre la ciutadania. 

68 — Programa de monitoratge de la situació del català: enquesta d’usos lingüístics de la 
població 2023, estudis sectorials i nou sistema d’indicadors lingüístics 

L’objectiu de la Secretaria de Política Lingüística és aconseguir un diagnòstic sòlid i rigorós de 
la situació de la llengua tant a nivell demogràfic i general com sectorial. La Secretaria establirà 
un sistema d’indicadors lingüístics orientat a l’avaluació de les polítiques lingüístiques. 

69 — Pla de foment de l’ús del català del Departament de Justícia, Drets i Memòria 

Aquest Pla de foment servirà per augmentar l’ús i la presència del català, tant oral com escrit, per 
garantir que sigui la llengua vehicular en tots els àmbits del Departament (centres penitenciaris 
i de justícia juvenil, mediació, entitats i memòria democràtica) i a l’Administració de justícia. 

70 — Creació de beques per a la preparació d’oposicions a jutges i fiscals de 
l’Administració de justícia 

El Departament de Justícia està impulsant les noves beques per a la preparació d’oposicions a 
jutges i fiscals. L’objectiu de les beques és pal·liar la manca endèmica de professionals catalans en 
aquest àmbit, i assegurar que els operadors jurídics saben el català i coneixen el dret civil, la cultura 
i la realitat pròpies. Amb aquesta mesura es pretén incrementar el respecte pels drets lingüístics de 
la ciutadania i facilitar l’estabilitat i la qualitat del servei públic de la Justícia. 

71 — Campanya de promoció del català en l’àmbit de la justícia ‘Fer servir el català no 
canvia la sentència. Fem justícia al català’  

Promoure l’ús de la llengua catalana en l’àmbit de la Justícia i informar la població dels seus 
drets lingüístics. L’objectiu és trencar prejudicis entre la ciutadania, els operadors jurídics i els 
professionals dels òrgans judicials, i traslladar la idea que fer servir la llengua catalana en els 
processos judicials no n’ha de condicionar la resolució. 

72 — Nova formació en català de professionals a l’Administració de justícia 

El Departament de Justícia ofereix cursos i recursos genèrics de català. La voluntat del nou 
Departament és impulsar una formació més personalitzada que doni recursos als professionals 
en el dia a dia. Treballar l’oralitat o l’argot jurídic, per exemple, en funció del que cada 
professional necessiti. Facilitar la immersió, la confiança en l’ús del català en l’ús oral i la 
redacció de sentències i documentació pròpia i l’accés a eines lingüístiques de col·lectius  
específics (jutges, lletrats de l’Administració de justícia, pèrits judicials.) 

73 — Activació d’un circuit de consulta i queixes sobre drets lingüístics a l’Administració de 
justícia 

Posar en marxa un circuit clar per als usuaris que permeti recollir les consultes i les queixes sobre 
drets lingüístics de manera que s’hi pugui donar resposta. Es pretén afermar el català en la justícia 

Departament de 
Justícia, Drets i Memòria
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com a llengua oficial que és, reforçant-lo com a dret de la ciutadania i fer-lo normal en aquest àmbit. 

74— Activació d’un grup interdisciplinari per definir noves mesures innovadores en clau de 
llengua i justícia  

Proposar altres actuacions i maneres d’intervenir en el foment del català a l’Administració de 
justícia que donin resultats més positius a l’hora de capgirar la tendència a la minva de l’ús del 
català entre els professionals dels òrgans judicials, els operadors jurídics i els estudis de Dret. 

75 — Augment del complement econòmic per incentivar l’ús del català en el torn d’ofici  

Assolir la normalització en l’ús del català en les actuacions judicials d’assistència jurídica gratuït i 
garantir que els professionals que prestin el servei d’assistència jurídica gratuïta informin sobre els 
drets lingüístics i puguin atendre i actuar en la llengua oficial que esculli el ciutadà. 

76— Valoració del nivell C1 com a mèrit en la promoció de la carrera judicial 

Aconseguir que el Ministeri passi a reconèixer el nivell C1 de català com a mèrit per a la 
destinació i mobilitat de jutges i magistrats.  

77 — Edició de diccionaris especialitzats de terminologia jurídica 

Disposar de terminologia especialitzada en tots els àmbits del Dret com a suport als professionals, 
docents i estudiants del món jurídic. 

78— Estudi de la influència del coneixement de català en la reinserció social 

Avaluar la relació entre el coneixement del català i la inserció laboral dels interns com a element 
de reinserció social. L’objectiu és millorar la formació dels interns, i la sensibilització i la promoció 
de l’ús de la llengua dins del sistema penitenciari. 

79 — Analitzar l’ús del català entre els professionals mediadors  

Assegurar que el mediador té el coneixement suficient per dur a terme el procediment de 
mediació en les llengües oficials d’elecció del ciutadà. 

80 — Reprendre el seguiment del Pla lingüístic específic de centre (PLEC) als centres 
educatius de justícia juvenil 

Dotar de recursos i formació lingüística els professionals dels centres educatius de justícia juvenil, 
per tal de reforçar l’ús del català com a llengua vehicular als centres. 

81 — Garantir l’oficialitat de l’aranès als Departaments 
El diferents departaments vetllaran perquè els usos lingüístics interns i externs del 
Departament s’adeqüin a la normativa de l’aranès pel que fa als usos orals, escrits i en línia, 
clàusules lingüístiques, cursos impartits als treballadors, sessions de sensibilització, etc. 

Aranès

Govern

82 — Diversitat lingüística a l’aula 

L’aranès tindrà el seu lloc en les eines al docent per adequar la resposta didàctica a la 
diversitat lingüística de l’aula. S’oferirà formacions als docents en el marc del Pla de Formació 
vinculades al tractament integrat de llengua i continguts (TILC), tractament integrat de llengües 
(programa Avancem), així com formacions específiques per gestionar la diversitat lingüística.  

83 — Garanties d’oficialitat als centres educatius 

Es vetllarà per garantir la posició prevista per la legislació per a l’aranès als centres educatius 
i garantir-ne l’oficialitat en les actuacions del Departament. El projecte lingüístic s’ha de 
concretar a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn, tenint en compte que la llengua 
catalana, i l’aranès a l’Aran, és la llengua vehicular de l’aprenentatge. 

84 — Pla integral per l’aranès a l’Aran i a Catalunya

El Govern ha proposat elaborar un Pla Integral per a l’occità aranès a l’Aran i a Catalunya, 
conjuntament amb el Conselh Generau de l’Aran i la resta  d’institucions implicades, per tal 
d’analitzar conjuntament quins són els canvis necessaris en el camp normatiu i pressupostari 
per fomentar l’occità aranès i garantir-li l’estatus adequat a l’Aran i a Catalunya.

Departament 
de Cultura

Departament 
d’Educació
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85 — Increment pressupostari de les actuacions de foment de la creació 
cultural que inclouen l’occità 
El Departament de Cultura ha incrementat la dotació pressupostària de diverses línies que, al 
costat del català, permeten la concurrència de projectes en occità. Entre aquestes hi ha:

• Audiovisual: 4 línies de producció audiovisual que tenen criteris de llengua i, des de 
2022, la línia de sèries de ficció, que té com a requisit la versió original en llengua 
catalana o occitana en la seva variant aranesa. Augmenta la quantia màxima per 
projecte de 400.000€ a 1,5M€.

• Digital: Beneficiar, mitjançant la inclusió de criteris de valoració relacionats amb l’ús 
i priorització de la llengua occitana a les línies de subvenció en matèria de cultura 
digital. Esdeveniments i projectes culturals que facin servir tecnologies immersives.

• Música: Foment de l’occità en les activitats de les empreses discogràfiques i en la 
línia de música en viu. Promoció digital de projectes discogràfics en aranès (novetat 
des de l’any 2021). Línia d’internacionalització de la música inclou criteris d’aranès 
(novetat des de l’any 2021).

• Pòdcast: Foment als projectes de pòdcasts de temàtica cultural en occità (novetat 
2021) La línia d’internacionalització de projectes de videojocs i start-ups inclou 
criteris de llengua.

• Teatre: Foment de l’occità a les línies de desenvolupament i producció teatral. 
Foment de l’occità a l’exhibició d’arts escèniques a les sales de Catalunya. La línia 
d’internacionalització de projectes d’arts escèniques inclou criteris d’occità.

86 — Actuacions de foment de l’occità en l’àmbit les lletres i els llibres  
El Departament de Cultura ha incrementat la dotació pressupostària de diverses línies que, al 
costat del català, permeten la concurrència de projectes en occità. Entre aquestes hi ha: 

• Línia de producció editorial en català i occità, línia de producció editorial d’especial 
interès, línia d’editorials de música, edició d’audiollibres en llengua catalana  o occitana 
(novetat 2021), foment del català a les línies de modernització de llibreries, etc.  

• Suport a la producció editorial en occità i al foment de la lectura en occità a les 
biblioteques (SAB).  

• Programa de suport específic per a la compra de fons de gèneres d’especial interès 
(teatre, còmic i manga, assaig, investigacions periodístiques). 

• Increment de la presència de publicacions electròniques a la biblioteca digital.  

• Compra d’obres normatives de la llengua occitana i Diccionaris d’aranès per les 
biblioteques públiques. 

Departament 
de Presidència

87 — Informar la població aranesa sobre continguts institucionals en llengua aranesa

Informar la ciutadania aranesa sobre l’acció de govern en llengua aranesa mitjançant l’emissió 
de càpsules  informatives a la desconnexió de Cat Ràdio a la Vall d’Aran. El projecte està en 
preparació, i s’iniciarà el gener de 2023. 

88 — Aranès al Codi de Drets Lingüístics 

Disposar del cos normatiu i jurídic d’aplicació a Catalunya en matèria d’usos lingüístics (català 
i aranès), per tots i  cadascun dels àmbits sectorials d’interès i facilitar el coneixement i la 
defensa dels drets lingüístics. Ja és disponible. 

89 — Impuls de l’aranès en les publicacions de la Generalitat de Catalunya 

En seva sessió de 7 de juliol de 2022, el Consell Editorial de la Generalitat de Catalunya va 
acordar incrementar el nombre de publicacions departamentals en aranès, en el marc dels 
objectius del Pla de Govern vigent: “Assegurar el present i el futur del català, l’occità i la 
llengua de signes catalana en un context plurilingüe” (objectiu 2.6.4).   

90 — Llei de l’audiovisual de Catalunya 

Determinar l’oferta mínima de continguts en català o aranès en els serveis lineals de ràdio i 
televisió de titularitat privada. Incorporar en els catàlegs dels serveis a petició una oferta de 
programes originals Està en tràmit l’avantprojecte de Llei de la Comunicació Audiovisual de 
Catalunya. S’ha finalitzat el tràmit d’audiència i informació pública prèvia. 

• Actuacions de foment de l’occità en el marc del Pla nacional del llibre i la lectura. 
L’objectiu general del PNLL és el foment de l’hàbit lector i l’increment dels índexs de 
lectura, especialment en català. ICEC, Biblioteques, IRL, Departament d’Educació, 
Departament de Salut, Departament de Benestar Social, Sector del llibre i la lectura i 
de l’educació vinculat al llibre i la lectura. 
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Departament 
de Recerca i Universitats

91 — Actuacions per promoure l’aranès al Departament de Recerca i Universitats

Informar la ciutadania aranesa sobre l’acció de govern en llengua aranesa mitjançant l’emissió 
de càpsules  informatives a la desconnexió de Cat Ràdio a la Vall d’Aran. El projecte està en 
preparació, i s’iniciarà el gener de 2023.

92 — Garantir l’ús de la toponímia en català i aranès

El Departament vetllarà pels topònims aranesos en tots els mitjans i pel que fa a l’àmbit 
cartogràfic i geològic. El Departament treballarà per garantir l’acompliment de la legislació 
lingüística en matèria de toponímia conjuntament amb la Comissió de Toponímia. 

94 — DRETS SOCIALS. Aprovació del codi d’accessibilitat: fer de la llengua de signes 
catalana una eina d’accessibilitat i igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la societat

En els propers tres mesos el Govern aprovarà el Codi d’Accessibilitat que regularà l’ús i la 
presència de la Llengua de Signes Catalana (LSC) en tots els àmbits de la vida social on sigui 
necessària la comunicació. La mesura haurà de ser efectiva en els tres anys posteriors a 
l’aprovació del codi.

95 — CULTURA. Publicació dels nivells A1, A2, B1 i B2 de llengua de signes catalana

Fins ara, l’ensenyament de la llengua de signes catalana no tenia uns materials basats en 
els criteris del Marc Europeu Comú de Referència per a l’ensenyament i l’aprenentatge de 
llengües. El Govern ja ha desenvolupat els primer nivells i durant l’any 2023 publicarà l’A1, A2, 
B1 i B2.

96 — CULTURA. Primera exposició sobre la llengua de signes catalana

El Departament de Cultura ha presentat la primera mostra de llengua de signes catalana, “LSC, 
parlar és a les teves mans”, al Museu d’Història de Catalunya. L’exposició itinerarà a d’altres 
ciutats de Catalunya.

97 — CULTURA. Posada en marxa del projecte SignemMuseus als equipaments 
patrimonials

Des d’aquest 2022, la iniciativa SignemMuseus fa visites guiades a museus en llengua de 
signes per a la comunitat sorda signant. La guia i mediadora és una persona sorda parlant en 
la seva llengua materna, la LSC, afavorint així també oportunitats laborals en un col•lectiu que 
actualment tenen dificultats a nivell laboral.  

98 — PRESIDÈNCIA. Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya

Extensió a la llengua de signes catalana el compliment de les obligacions sobre ús del 
català als mitjans de comunicació. Està en tràmit l’avantprojecte de Llei de la Comunicació 
Audiovisual de Catalunya. S’ha finalitzat el tràmit d’audiència i informació pública prèvia.

93 — Estudi de la situació sociolingüística als serveis per a la gent gran, al sistema de 
protecció de la infància i als espais de lleure infantil i juvenil   

Es fa necessari fer una anàlisi a fons d’aquells àmbits gestionats pel Departament de Drets 
Socials en els concorren tres circumstàncies: arriben a moltes persones; s’hi observa, a priori, 
una situació crítica en l’ús de  l’aranès i l’acció pública té capacitats potencials per revertir-ho. 
Per això s’iniciaran estudis sobre l’ús del català  als serveis per a la gent gran, al sistema de 
protecció de la infància i als espais de lleure infantil i juvenil a fi de poder millorar la situació. 
Aquests estudis inclouran l’aranès en tot allò que afecti l’Aran. 

Departament 
de Territori

Llengua de  
Signes Catalana

Departament 
de Drets Socials
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99 — PRESIDÈNCIA. Llei de Comunicació Audiovisual espanyola
Reconeixement de la llengua de signes catalana a la llei audiovisual estatal. La Llei 13/2022, de 
7 de juliol, General de Comunicació Audiovisual es va publicar al BOE el 8 de juliol de 2022.

100 — GOVERN. Incrementar l’ús de la llengua de signes catalana als actes 
dels diferents departaments del Govern 
Incloure en la licitació de l’organització d’actes dels Departaments, la interpretació a la llengua 
de signes catalana per als actes d’una determinada dimensió.

MÉS INFORMACIÓ

Direcció General de Comunicació del Govern

Presidència de la Generalitat de Catalunya

comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat




