Pla d’Actuació Lingüística Integral Zona Sud Sabadell
Presentació de l’actuació
Es portarà a terme un pla integral lingüístic al districte 6 (zona sud) de
Sabadell a través de la incorporació de la llengua catalana als diferents
espais públics, lúdics del barri, especialment als llocs on acudeixen persones
d‟origen nouvingut. Es farà d‟una manera tranversal amb les entitats
socials, culturals del barri, les diferents comunitats religioses, agents
educatius, socials, sanitaris, etc., per tal que el català esdevingui una eina
d‟arrelament i de cohesió social.
El Pla pretén portar a terme diverses actuacions i activitats al llarg del 2017
que es poden dividir en cinc àmbits de treball:
Àmbit de comerç
Àmbit de culte
Àmbit d‟educació
Àmbit de sanitat
Àmbit de lleure

Objectius de l’actuació:
- Fer visible el català als establiments del barri: retolació, cartells en
català...
- Acostar el català a persones d‟origen estranger i que no el parlen
habitualment, de manera que esdevingui una eina de cohesió i d‟integració
a la societat, lliure de racismes i de discriminació per raó de gènere
- Conscienciar els diferents col·lectius de la importància de l'ús social del
català com a llengua d‟oportunitats i de participació ciutadana
- Acostar el català a les entitats religioses i els seus membres
- Promoure la participació social de les persones d‟origen nouvingut del
districte 6 de Sabadell, amb l‟adopció de la llengua catalana
- Fomentar la cultura popular catalana, integrada amb la resta de cultures
del món, amb l‟objectiu de transmetre un missatge d‟igualtat i diversitat
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Descripció detallada de l’actuació
Per aconseguir els objectius, es farà un treball de diagnosi inicial als
diferents llocs i espais del barri (dels cinc àmbits esmentats, escoles,
biblioteques, equipaments públics, establiments comercials...) per tal de
conèixer de primera mà les necessitats i detectar els dèficits lingüístics a fi
d‟aconseguir una intervenció integral adequada i acurada. La primera
aproximació

al

barri

ens

servirà

per

conèixer-ne

la

història,

les

transformacions que hi ha hagut al llarg dels anys fins a l‟actualitat, les
diferents

comunitats

que

hi

viuen,

el

perfil

de

les

persones

no

catalanoparlants, l‟origen, els seus hàbits lingüístics, etc. Visitarem les seus
de les entitats socials, culturals i lúdiques que treballen al barri la
convivència i la cohesió social, i també els diferents espais de lleure, culte,
equipaments públics, botigues i establiments comerciants regentats per
persones no catalanoparlants que hi hagi. Això ens ajudarà a conèixer bé el
perfil de les persones no catalanoparlants, les llengües que s‟hi parlen, els
hàbits lingüístics, el paper del català en les seves interaccions diàries i amb
les persones catalanoparlants que hi viuen per dissenyar activitats i tallers
tenint en compte el caràcter heterogeni i variant dels beneficiaris. Tot això
es farà per aconseguir un canvi en els hàbits lingüístics perquè el català
esdevingui una eina d‟arrelament i de cohesió social.
Un cop feta la diagnosi farem reunions de treball amb les diferents entitats
socials, culturals i lúdiques, amb responsables de centres educatius,
sanitaris i també amb referents de les comunitats religioses i associacions
de persones nouvingudes i de veïns del districte 6 de Sabadell. L‟objectiu de
les reunions serà presentar-los el Pla integral lingüístic i trobar punts
d‟interès comú, i planificar activitats i actuacions conjuntament per facilitar
la incorporació de la llengua catalana als diferents espais dels barris,
especialment als llocs on acudeixen persones d‟origen nouvingut i tothom
qui encara no tingui l‟hàbit d‟ús del català.
I la part central del pla seran les diverses activitats en els cinc àmbits
d‟intervenció. Per promocionar el pla es crearà una pàgina web dintre del
portal de la pàgina web de la Plataforma per la Llengua amb el títol Pla
d‟Actuació Lingüística Integral, que contindrà tota la informació sobre el
projecte: objectius, continguts, activitats, notícies, calendari, etc. A més, es
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difondrà el projecte per les diverses xarxes socials de què disposa l‟entitat,
com també amb el mecanisme comunicatiu de la Plataforma Territorial del
Vallès.
Enguany es faran diferents actuacions als diferents espais del districte
abastant els diferents àmbits des del comerç fins a espais de culte, lúdics,
educatius, sanitaris, socioculturals, etc. En cada àmbit portarem a terme
diferents actuacions segons les necessitats logístiques, el perfil dels
participants, el grau d‟implicació, etc. A continuació farem una descripció
detallada de cada actuació en funció de cada àmbit:
Àmbit del comerç
Repartirem un manual de vocabulari bàsic per al sector del comerç
especialment adreçat a les persones d‟origen xinès. Es farà la distribució de
material editat per la Plataforma per la Llengua: les targetes d‟hostaleria en
català-xinès, català-urdú, català- àrab, el manifest “el català llengua
comuna“, i tríptics com “Acull en català i ensenya‟l”,

“el català, llengua

d‟oportunitats”, “El català, llengua d‟acollida”, adhesius i cartells.
Es repartirà també un díptic que té per títol “el català, llengua de comerç”
especialment a establiments, basars, carnisseries, botigues de tot l‟eix
comercial del districte que servirà per satisfer més els clients i també els
proveïdors, i oferir un servei de més qualitat i proximitat amb el
consumidor. El díptic conté una llista breu de vocabulari i frases freqüents al
sector del comerç traduïdes a quatre llengües.
Es facilitaran als usuaris d‟aquests establiments recursos per aprendre
català en línia, informació de cursos de català i portals en línia. Oferirem
assessorament lingüístic i traducció en català de documents, cartells, i
materials que els establiments ens demanin segons les seves necessitats.
També es farà una distribució de material editat per la Plataforma per la
Llengua als locutoris regentats sobretot per persones estrangeres i que són
un punt de trobada i relacions socials. Es facilitaran als usuaris d‟aquests
locutoris recursos per aprendre català en línia, cursos, portals etc. Oferirem
assessorament lingüístic i traducció en català de documents i cartells als
locutoris segons les necessitats d‟aquests establiments.
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A part de la feina que es farà a peu de carrer descrita amunt, s‟intentarà
establir contacte amb algun organisme que tingui competència amb la
regulació del comerç (com ara la Cambra de Comerç) per mirar de fer-hi
alguna actuació transversal i proposar de fer alguna activitat conjunta per
difondre el català, per exemple organitzar alguna formació destinada als qui
regenten establiments. També es buscaran complicitats amb alguns
establiments de restauració per organitzar-hi alguna activitat del pla, com
poden ser tertúlies en català en dies i hores concretes. D‟aquesta manera,
es pretén que l‟establiment es pugui promocionar, mitjançant alguna oferta
dels serveis que presten habitualment.
Espais i centres de culte
Farem una presentació de la guia Salam al català a les comunitats
islàmiques del districte i també més comunitats religioses si ho desitgen. Es
farà la distribució de material bilingüe català-àrab i català-urdú, editat per
la Plataforma per la Llengua com ara el manifest

“el català llengua

comuna”, el tríptic “el català, llengua d‟acollida” i les targetes d‟hostaleria
segons la comunitat religiosa (islàmica, evangèlica, etc.). Es facilitaran als
membres de les diferents comunitats religioses recursos per aprendre català
en línia, informació de l‟oferta de cursos i recursos digitals. Oferirem
assessorament lingüístic i traducció en català dels materials que les
comunitats

religioses

desitgin

i

necessitin.

A

més

farem

tertúlies

lingüístiques en català dinamitzades per voluntaris de la Plataforma per la
Llengua amb l‟objectiu de millorar l‟ús dels seus membres.
Educació
Es portaran a terme juntament amb les AMPA de les escoles del districte
tertúlies lingüístiques en català dirigides a mares i pares que habitualment
no fan servir el català dinamitzat per voluntaris de la Plataforma per la
Llengua. Presentarem el programa del voluntariat lingüístic per formar
parelles lingüístiques. Es facilitarà a les mares i pares de l‟escola o l‟institut
que acudeixen a les sessions recursos per aprendre català en línia, cursos,
portals, material didàctic...
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Elaborarem una proposta educativa i didàctica adreçada als alumnes de
cicle mitjà de primària (4t) de les escoles públiques. L‟activitat s‟adaptarà a
les necessitats i calendari d‟activitats de l‟escola. Es portaran a terme
quatre tallers educatius simultanis dinamitzats per professionals provinents
de les entitats de nouvinguts que dinamitza la Plataforma per la Llengua i
també de voluntaris. Tots els tallers giraran al voltant de les idees centrals
tant de la diversitat lingüística com del català com a llengua comuna, de
manera més concreta. Es farà un treball previ amb els alumnes perquè facin
la primera aproximació al tema amb els seus professors i quan s‟acabi
l‟activitat es farà la construcció, entre tot l‟alumnat, d‟una exposició amb els
resultat dels tallers.
A més d‟aquest taller, que la Plataforma per la Llengua ja ha portat a terme
a Ciutat Meridiana de Barcelona i que va tenir molt èxit, s‟elaboraran més
propostes adreçades a uns altres grups d‟edat i a instituts. S‟intentarà fer
de manera coordinada amb els equips directius dels centres.
Sanitat
Realitzarem actuacions de sensibilització lingüística a tots aquells espais
sanitaris del barri. L‟entitat ha vist necessari d‟actuar també en aquest
àmbit atès que en els darrers dos anys s‟han rebut queixes lingüístiques
d‟aquest sector. Concretament de l‟hospital de Sabadell, el Parc Taulí, es
van queixar que una vigilant va exigir que li parlessin en castellà. També
s‟han fet observacions que la documentació o la informació penjada als
taulells de vegades no està en català, o fins i tot els informes mèdics.
També hi ha hagut queixes sobre l‟atenció al client, que moltes vegades no
es fa en català, tant per megafonia com en persona.
Per aquest motiu, es proposarà a tots aquells establiments relacionats amb
la sanitat de fer alguna actuació formativa per a la correcta atenció en
català, mitjançant el material editat per la Plataforma o amb tallers dedicats
a donar pistes per a una bona atenció en català. També s‟avaluarà l‟estat de
la situació lingüística en relació amb la retolació i els cartells, i s‟actuarà en
aquest sentit per normalitzar la situació.
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Espais de lleure
Programarem tallers i activitats a espais públics de lleure al districte, com
és el cas de centres cívics, biblioteques, esplais de lleure, ateneus, entitats
socials i culturals, etc. Farem tertúlies lingüístiques en català setmanalment
dinamitzades per voluntaris de la Plataforma per la Llengua. Portarem a
terme tallers infantils de contacontes en català i tallers de música en català
adreçats als joves. Oferirem tallers de sensibilització i gestió lingüística al
personal i agents socials que atenen persones d‟origen divers. A més, farem
tallers i col·loquis sobre diversitat lingüística i el paper del català com a
llengua comuna i de cohesió social. Projectarem exposicions “El català? És
chévere!”, “veus i mirades del català” per acostar el català i conscienciar les
persones procedents de diferents orígens de la importància del català per
tal d‟aconseguir l‟arrelament i la cohesió social. Segons les necessitats
farem la presentació del receptari “El català als fogons” juntament amb
entitats dels barri elaborant receptes similars a les que conté el llibret
segons el seu país d‟origen. Farem tallers de formació sobre la recerca de
feina en català dirigit a les persones en procés de recerca de feina i també
qüestions laborals a les entitats que ho desitgin. Quant a les noves
tecnologies,

farem

un

taller

de

xarxes

socials

(Facebook,

Twitter,

Instagram...) obert a tothom. Participarem en les activitats i actes
realitzades pel teixit associatiu del barri, a més de proposar a les entitats
d‟organitzar de manera conjunta activitats al districte per promocionar la
seva feina amb el català com a eina transversal, com ara poden ser mostres
de diferents músiques del món, exposicions en llocs públics sobre qualsevol
temàtica...

Beneficiaris de l’actuació
És un projecte transversal al districte i, per tant, els beneficiaris en seran
tots els residents, veïns i veïnes, sobretot les persones d‟origen nouvingut
dels comerços, comunitats religioses, usuaris dels serveis públics, entitats
socials i culturals, els professionals que hi treballin, pares, mares i alumnes
de les escoles, les persones adultes...
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Indicadors i avaluació de l’actuació
Esperem la implicació directa del teixit comercial d‟origen nouvingut al barri
amb el projecte com també de les diferents comunitats religioses.
Valorarem les actuacions a partir del grau d‟implicació de les persones que
regenten els establiments comercials i els locutoris, i de la difusió dels
materials que faran entre els membres dels establiments i els seus clients.
Es valorarà el nombre de persones que se n‟han beneficiat i el seu grau de
satisfacció, i el nombre de materials distribuïts. També el nombre d‟entitats
i centres que hi han participat.
Valorarem les actuacions a partir del grau d‟implicació de les escoles i de la
participació de pares i mares a les tertúlies lingüístiques de català. El
nombre d‟hores de trobades en català que s‟hauran realitzat, la quantitat de
parelles lingüístiques que s‟hauran fet i el grau de satisfacció dels
participants a les sessions realitzades i la millora del nivell oral dels
participants.
Es farà una valoració quantitativa i qualitativa de les activitats realitzades a
tots els espais socials, culturals, lúdics, etc., i els centres públics educatius,
sanitaris, com el grau d‟implicació dels participants en les activitats, el
nombre de tallers i actuacions duts a terme, el nombre de tertúlies
lingüístiques en català... Esperem també afavorir canvis en els hàbits
lingüístics dels usuaris.

Calendari de desenvolupament de l’actuació
El pla es durà a terme al llarg de tot l‟any 2017. Les fases que es preveuen
són les següents:
1a fase: diagnosi de la situació sociolingüística del districte, mitjançant
reunions amb les entitats, els establiments i les institucions dels quatre
barris del districte (Campoamor, Espronceda, la Creu de Barberà i les
Termes). En aquestes reunions també es presentarà el pla i es buscaran
complicitats per planificar activitats, és a dir, es donarà veu als diferents
col·lectius perquè facin propostes i manifestin les seves inquietuds. Març i
abril del 2017.
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2a fase: un cop ja sapiguem quina és la situació als barris, es començaran
a portar a terme activitats, tenint en compte el resultat de les reunions de
la fase anterior. Aquesta és la fase de l‟actuació pròpiament, en què es
faran les activitats dintre dels cinc àmbits descrits amunt. Del maig al
febrer del 2018.
3a fase: avaluació del pla. Es farà una global de l‟actuació, seguint els
indicadors i la metodologia exposada a l‟apartat anterior (indicadors i
avaluació de l’actuació). Març del 2018.

Activitats extra del Retorn Social de la Crida per Sabadell
Tal com es veurà reflectit a l‟apartat referent al pressupost del projecte,
l‟ajut sol·licitat a la Crida per Sabadell es destinarà a fer activitats extra dins
el Pla d‟Actuació Lingüística Integral impulsat per la Plataforma per la
Llengua al districte 6 de Sabadell.
Atès que actualment el pla es troba en la fase de diagnosi de la situació
sociolingüística al districte i de presentació del projecte als diferents òrgans
i entitats del districte, ara per ara, les activitats concretes que es portaran a
terme de cada àmbit (exposats amunt) no estan planificades, perquè
dependrà del resultat del diagnosi i de les propostes que sorgeixin durant
les reunions. Tot i així, la Plataforma es proposa de fer les següents
activitats, per àmbits –el d‟espais de culte i d‟espais de lleure van junts,
atesa l‟envergadura de l‟activitat–, finançades amb l‟ajut proporcionat per la
Crida:
-

Àmbit comercial: elaboració i edició de més material (a part del
material

de

què

disposa

la

Plataforma,

exposat

a

l‟apartat

corresponent) per repartir als establiments comercial dels barris, amb
l‟objectiu de facilitar eines de traducció i de vocabulari bàsic.
-

Àmbit d‟educació: elaboració d‟una proposta educativa sobre la
diversitat lingüística adreçada a infants i joves de cursos concrets (a
part de la que ja existeix de 4t de primària) i posada en pràctica de la
proposta per part de talleristes professionals als centres educatius de
primària i secundària del districte.
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-

Àmbit de sanitat: formació tècnica sobre traducció de documentació
bàsica de sanitat pública i sobre l‟atenció al client, per part d‟un
tallerista

professional

familiaritzat

amb

el

vocabulari

específic

d‟aquest àmbit.
-

Àmbit d‟espais de lleure i de culte: organització d‟un concert (en un
espai de festa major d‟un barri, per exemple) dedicat a la diversitat
cultural des del punt de vista musical, que reflecteixi la riquesa de la
població dels barris i les seves cultures musicals.

Recursos materials
La Plataforma per la Llengua disposa de molt material editat, que ja hem
anat citant al llarg del projecte, tals com reculls de vocabulari bàsic i
traduccions de l‟àmbit del comerç, guies d‟explicació de la llengua i cultura
catalanes i d‟acolliment lingüístic, exposicions itinerants, etc. Tot aquest
material serà bàsic per a les activitats que s‟organitzin, per poder difondre
el missatge del català com a llengua comuna i d‟integració social. A
continuació, teniu una llista d‟enllaços amb aquest tipus de material (en
aquest

altre

enllaç

podeu

consultar

tot

el

material

editat,

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/):

Manual de vocabulari bàsic per el sector del comerç
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/guia-comercxines_1461757629.pdf
Manual de vocabulari bàsic per al sector del taxi
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-ipublicacions/141/manual-de-vocabulari-basic-per-al-sector-del-taxi
Vocabulari bàsic en català per als treballadors i treballadores de la
restauració en 5 llengües
http://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2235/cat_angl.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/vocabulari/angles/
http://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2505/cat_arab.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/vocabulari/arab/
http://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2233/cat_cast.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/vocabulari/castella/
http://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2504/cat_urdu.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/vocabulari/urdu/
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http://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/2507/cat_xines.pdf
https://www.plataforma-llengua.cat/media/vocabulari/xines/
„Amb el català tots hi guanyem‟, El català dins l‟empresa
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/2015-12-22amb-el-catala-tots-hi-guanyem_1452674837.pdf
Guia de comerç català-anglès-xinès: manual de vocabulari bàsic per
al sector del comerç:
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/guia-comercxines_1461757629.pdf
Guia Salam al català (per a la traducció a més llengües, consulteu la
página principal)
https://www.plataformallengua.cat/media/upload/pdf/assets/1131/salamalcatala.pdf
Guia “ Gi Aya Nu al Català” (Català- Panjabi)
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/guia-sikhcatala_1474961655.pdf
Guia “ Halina‟t mag Català” ( català Filipí)
https://www.plataformallengua.cat/media/upload/pdf/ilovepdf_merged_1448365115.pdf
Guia “ Privet al català” ( Català- Rus)
https://www.plataformallengua.cat/media/upload/pdf/assets/3649/AAFF-guia-rus-DEF.pdf
Guia “ Buná al català” ( català- romanès)
https://www.plataformallengua.cat/media/upload/pdf/assets/2162/guia-romanes_WEB.pdf
Manifest “El català llengua comuna” (per a la traducció a més
llengües, consulteu la pàgina principal)
https://www.plataformallengua.cat/media/upload/pdf/assets/1157/manifest_acollida_2008.p
df
Guia pràctica d‟acollida lingüística
https://www.plataformallengua.cat/media/upload/pdf/assets/1156/guia_acollida_2008.pdf
Guia universitària “Què és això del català”
https://www.plataformallengua.cat/media/upload/pdf/assets/1162/guia_universitats.pdf
Receptari “El català als fogons”
https://www.plataformallengua.cat/media/upload/pdf/assets/3194/re
ceptari_04_10_12digital.pdf
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“Amb el català fem Pinya”
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/fempinyaweb_1479814450.pdf
ArRelats. Recull de lletres d‟arreu del món
https://www.plataforma-llengua.cat/media/upload/pdf/arrelatsbaixa_1458293244.pdf
Exposició “El català, és chévere”, tríptic informatiu
https://www.plataformallengua.cat/media/upload/pdf/assets/3880/triptic_chevere.pdf

Recursos humans
En

primer

lloc,

la

Plataforma

per

la

Llengua

disposa

d‟un

tècnic

dinamitzador del pla contractat a vint hores, que s‟encarregarà de portar a
terme el pla, en farà un seguiment i serà el representant de la Plataforma al
districte. A més, per a les activitats que es programin, l‟entitat rebrà el
suport dels voluntaris que participen habitualment a les activitats que es
porten a terme al llarg de l‟any. Cal destacar que la Plataforma disposa de
370 socis a la ciutat de Sabadell, i que compta amb el suport de la
Territorial de Sabadell, amb un grup de voluntaris molt actiu. Per als tallers
que

requereixin

una

especificitat,

també

disposarem

de

talleristes

especialitzats (per exemple, un tallerista de DJ per a una activitat adreçada
als joves).

Recursos econòmics: pressupost
Els recursos econòmics de què disposa l‟entitat per portar a terme aquest
projecte són força diversos, amb l‟estratègia de diversificar les fonts de
finançament de manera que sigui autosuficient, per garantir que l‟actuació
es pugui dur a terme sense haver de limitar-se a una única font de
finançament inestable, com són ara les subvencions. D‟aquesta manera,
amb aquesta voluntat, l‟entitat estarà contínuament pendent dels ajuts
econòmics que sorgeixin per tal de portar a termes les activitats del pla. Tal
com es pot veure a l‟apartat de despeses, l‟ajut rebut del Retorn Social de la
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Crida es destinarà a portar a terme activitats extra dins del pla, explicades a
l‟apartat „activitats extra del Retorn Social de la Crida per Sabadell‟.
Els ingressos seran els següents:
Ingressos
Subvenció de la Diputació de Barcelona

30.000 €

Subvenció de la Generalitat de Catalunya

20.000 €

Subvenció de la Crida per Sabadell

6.000 €

Recursos propis de l‟entitat

10.000 €

Total d’ingressos

66.000 €

Tots aquests ingressos es destinaran a les següents despeses:
Despeses
Recursos humans
(Nòmina i Seguretat social del personal fix i
talleristes)
Lloguer
(de materials, locals, infraestructures, etc.)
Subministraments
(llum, aigua, gas, etc.)
Comunicacions
(telèfon, correu, missatgeria)
Adquisició de material fungible
(d'oficina, etc.)
Transport – missatgeria
Publicitat i impremta
Assegurances
Allotjament i dietes
Viatges i desplaçaments
Treballs realitzats per empreses externes
(neteja, seguretat, altres directament relacionats
amb el projecte)
Activitats extra en el marc del Retorn Social de la
Crida per Sabadell
Total de despeses
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35.681 €
12.000 €
1.000 €
1.000 €
2.319 €
1.500 €
4.000 €
500 €
500 €
1.500 €
6.000 €
66.000 €

