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Propostes de la Plataforma per la Llengua per a 
les eleccions municipals de 2007 – Sabadell. 
 

Tema publicitat. 
 
Ens atenem a l’article de la llei 1/1998 de política lingüística, que preveu 
que els ajuntaments duguin a terme les mesures adients per tal que el 
català sigui la llengua d’ús normal en la publicitat: Article 35, la 
Publicitat, punt 2: “El Govern de la Generalitat i els ens locals han 
d’afavorir, estimular i fomentar amb mesures adequades l’ús del català 
en la publicitat, especialment la de la via pública, amb l’objectiu que 
sigui la llengua d’ús normal del sector.” Per altra banda l’article 37.3 
també remarca que: “El Govern de la Generalitat i les corporacions 
locals, en l’àmbit de les competències respectives, han de fomentar la 
imatge pública i l’ús del català i poden establir bonificacions i 
exempcions fiscals per als actes relacionats amb la normalització i el 
foment de la llengua catalana.” 
 
En base a aquest article, proposem que l’Ajuntament de Sabadell 
desenvolupi una normativa per tal que la publicitat a la via pública, 
tanques i opis, sigui com a mínim en català. Pensem que una mesura 
d’aquest tipus pot tenir repercussions molt positives de cara a potenciar 
l’ús social del català a la ciutat. Presentem com a annexos una 
proposta de moció, un exemple d’un ajuntament que ja ha aplicat 
aquesta mesura, i documentació que assegura la viabilitat de la 
mesura.  
 
A la vegada proposem també que el català  a la publicitat sigui una 
clàusula pels concursos que s’obrin per les concessions municipals a 
empreses 
 
 

Publicitat institucional als mitjans de comunicació 
 
Proposem que tota publicitat institucional de l’Ajuntament de Sabadell 
a qualsevol mitjà de comunicació hagi de ser com a mínim en català. 
 
 
Consum de productes en català. “A Taula en català” 
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Proposem que l’Ajuntament de Sabadell, es comprometi a consumir tots 
els productes etiquetats en català, i que en totes les concessions i 
subcontractacions s’inclogui aquesta clàusula com a condició.  Això vol  
dir, per exemple, que en els bars de la Bassa de Sant Oleguer, centres 
cívics, menjadors de les escoles municipals,... només es podran consumir 
productes etiquetats almenys en català quan es renovin les concessions, 
i entre tant, l’Ajuntament ho hauria de recomanar fent valer la moció 
aprovada. Més de 200 ajuntaments han adoptat aquest compromís 
(veure document adjunt “A Taula en català”). 
 
 
Subvencions  
 
Proposem també que l’Ajuntament de Sabadell, per subvencionar un 
acte, fira o festival, posi com a condició que utilitzin com a mínim la 
llengua catalana en tots els àmbits de comunicació amb l’usuari o 
ciutadà. 
 
 
Edicions de l’Ajuntament de Sabadell 
 
Proposem que tota edició de l'Ajuntament de Sabadell, o en què 
participi l’Ajuntament de Sabadell, hagi de ser, com a mínim, en llengua 
catalana.  
 
En aquest sentit, en el butlletí de l’Ajuntament de Sabadell “Sabadell a 
prop” molt sovint es discrimina la llengua de l’article en funció de les 
barriades a que va adreçada la informació. Pensem que “Sabadell a 
prop” ha de constituir un exemple de la voluntat de l’Ajuntament 
perquè la llengua catalana continuï desenvolupant el paper 
cohesionador que històricament l'ha caracteritzada. En aquesta línia 
demanem que “Sabadell a prop” estigui redactat íntegrament en 
català. 
 
 
Retolació, atenció oral i documents d’oferta de serveis en els 
establiments públics 
 
Actualment, quan hom es dirigeix a l’Ajuntament de Sabadell per 
demanar informació i legislació per tal d’obrir un establiment o oferir un 
servei, l’Ajuntament de Sabadell informa de moltes qüestions però no 
pas de la legislació lingüística que obliga entre d’altres coses, a retolar 
tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment com a mínim en català, 
a atendre en català i a tenir els catàlegs i la carta dels restaurants en 
català. Proposem que l’Ajuntament de Sabadell informi activament 
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sobre la legislació lingüística a totes les gestories o particulars que volen 
obrir un establiment o oferir un servei, pels mateixos procediments que 
informa d’altres qüestions. 
 
També proposem que no es doni llicència a cap establiment que 
incompleixi la legislació lingüística, i que els inspectors de l’Ajuntament 
de Sabadell, a part de fer complir les altres lleis, facin complir la 
legislació lingüística amb les sancions corresponents. Hem de dir que per 
ara, s’han comès incompliments de la llei amb la complicitat (o, 
almenys, manca de diligència) de l’Ajuntament de Sabadell, i això  
s’hauria de rectificar. 
 
 
Televisió. Canal Català Vallès 
 
Vetllar perquè la llengua de Canal Català Vallès sigui íntegrament la 
catalana.  
 
 
Cinema 
 
Proposem que l’Ajuntament de Sabadell: 
- es posicioni a favor de fomentar l’avenç de l’ús social del català en els 
àmbits competencials del seu municipi respecte a l’exhibició de les 
versions doblades o subtitulades al català de les pel·lícules. 
- expressi la voluntat que les sales d’exhibició del seu municipi exhibeixin 
les versions catalanes de les pel·lícules, sempre que se n’hagi fet, i que 
així ho exigeixin a les distribuïdores corresponents. 
- comuniqui aquest acord  a les sales d’exhibició del seu municipi, i que 
en faci el seguiment corresponent.  
- se serveixi sempre de pel·lícules parlades o subtitulades en català quan 
organitzi o promogui projeccions públiques de cinema. 
- que en el cas que hagi cedit o cedeixi espais per projecció regular o 
periòdica de cinema, n'exigeixi que tots aquells títols que programi amb 
existència de versió doblada o subtitulada en català, sigui aquesta la 
que projecti. 
-que indueixi per escrit als establiments de venda de vídeos i DVDs dels 
seu municipi, a tenir a disposició del públic els productes en català, com 
a mínim amb les mateixes condicions d’exposició i publicitat que les 
versions castellanes, i que en faci el seguiment corresponent 
 
 
Cursos 
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Aprovació d’una moció amb garanties de compliment perquè tots els 
cursos impartits per l'Ajuntament de Sabadell, o contractats per 
l'Ajuntament a empreses privades, hagin de ser en català. 

 
 

Acollida lingüística 
 
- Respecte als punts d'acollida d’immigració, proposem que 
l'administració ofereixi cursos de català en horari laboral mitjançant 
convenis de col·laboració amb les empreses. 
- Proposem també que l’Ajuntament de Sabadell ofereixi tots els serveis i 
cursos de tota mena a la població, sigui o no nouvinguda, en català, la 
llengua comuna, que ha de ser llengua d’adopció, i en tot cas, que posi 
les eines necessàries perquè el català sigui conegut, tendint a recórrer si 
s’escau, a les llengües més properes per a l’immigrat. 
 
 
Llengua d’atenció dels funcionaris de l’Ajuntament, inclosa la policia 
municipal 
 
Molts dels funcionaris de l’Ajuntament de Sabadell, fan encara 
actualment l’atenció pública en llengua castellana. Proposem que, tal i 
com estableixen els article 9 i 11 de la llei de Política lingüística, s’empri 
el català normalment en les comunicacions  i notificacions, i en 
l’atenció pública. Cal garantir la formació necessària perquè això es 
compleixi. 
 
 
Documentació oficial 
 
Proposem que sigui obligatori que tota la documentació oficial, 
documents notarials, relacions bancàries, que hagi de menester 
l’Ajuntament de Sabadell, sigui en català. Especialment aquella 
documentació en què l’Ajuntament exerceix el paper de client. 
 
     
       

Sabadell, maig de 2007 
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Plataforma per la Llengua – Vallès Occidental 
Sant Joan, 20   
08202 - Sabadell 
Tel. 93 725 28 35 / 654 10 54 22 
www.plataforma-llengua.cat 
plvallesoccidental@plataforma-llengua.cat 
Dilluns, dimecres i divendres de 17 a 21 h. 


