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Introducció

Aquest document és un recull de l’estat d’execució de les accions contingudes en el Pla
d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021, aprovat pel Ple del
Consell Social de la Llengua Catalana el 7 de juliol de 2016.
Està previst que, anualment, la Direcció General de Política Lingüística elabori una memòria de
les accions duites a terme cada any a partir de la informació proporcionada pels mateixos
agents executors prevists en el Pla d’Actuacions.
En aquest cas, el document que teniu a les mans conté la informació relativa a les accions
executades durant l’any 2018.
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Què és el Pla d’Actuacions

El Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021 és un
document aprovat per unanimitat pel Ple del Consell Social de la Llengua Catalana en la
sessió celebrada el 7 de juliol de 2016.
El Pla d’Actuacions es basa en la proposta elaborada per la Ponència de Planificació.
Aquesta proposta és fruit de l’encàrrec que el Ple del Consell Social va fer a aquesta
Ponència en la sessió del Ple del 16 d’octubre de 2015 perquè assessoràs en la concreció del
Pla General de Normalització Lingüística, com a instrument de planificació de l’actuació que
es vol dur a terme.
En el document resultant es concreten un conjunt sistematitzat d’accions previstes en el Pla
General de Normalització Lingüística, aprovat pel Consell Social el 2 d’abril de 2009. En
alguns casos, les accions es van actualitzar o complementar.
El període d’execució previst —el quinquenni 2016-2021— és prou ampli perquè els agents
corresponents puguin planificar, de forma flexible i a partir del criteri que considerin més
adequat, l’execució de les actuacions.
Drets lingüístics
El Pla d’Actuacions se centra en diverses situacions en què els ciutadans de les Illes Balears
—independentment de quina sigui la seva llengua d’origen— actualment no poden emprar
la llengua catalana, o bé només la poden emprar havent de suportar un cost improcedent i
dissuasiu, de manera que no poden exercir amb normalitat el seu dret d’usar-la. A partir de
cada situació, el Pla d’Actuacions dissenya una intervenció per modificar-la.
El disseny de la intervenció es desplega a partir de cinc drets lingüístics dels ciutadans, que
inclouen un total de 136 accions o manifestacions concretes. Els drets lingüístics recollits
són els següents:
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana: 25 accions (1-25).
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure: 20 accions (26-45).
Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari: 27 accions (46-72).
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis: 42 accions
(73-114).
 Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu: 22 accions (115-136).





En el document es proporciona una descripció genèrica de cada dret i se’n delimiten
manifestacions concretes. També s’hi fa un diagnòstic, expressat en forma de problemes
concrets, de les causes per les quals el català no es pot emprar amb normalitat en un àmbit
determinat.
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És convenient recordar la descripció que es fa de cada un dels drets lingüístics prevists, atès
que defineix l’objectiu que es persegueix:
Dret
Dret d’accedir al coneixement
de la llengua catalana

Dret d’emprar el català en
l’àmbit del lleure

Dret d’emprar el català en
l’àmbit assistencial i sanitari

Formulació genèrica del dret
Qualsevol persona resident a les Illes Balears
té el dret d’accedir sense dificultats a
mecanismes d’adquisició de la llengua
catalana eficaços i adequats al seu perfil i a
les seves necessitats.
Qualsevol ciutadà de les Illes Balears té el
dret de disposar d’una oferta de lleure en
llengua catalana variada i fàcilment accessible
que cobreixi les necessitats d’esbarjo pròpies
del seu grup d’edat i que estigui d’acord amb
els seus interessos personals. Així mateix,
qualsevol ciutadà té el dret d’accedir a un
ventall ampli d’activitats de lleure que li
facilitin l’adquisició de la llengua catalana en
un context informal i lúdic en què tengui
l’oportunitat de relacionar-se amb naturalitat
amb persones catalanoparlants.
Qualsevol ciutadà de les Illes Balears té el
dret d’emprar la llengua catalana en les seves
comunicacions orals i escrites amb els
organismes de la comunitat autònoma que
ofereixen assistència sanitària. Això vol dir
que té el dret d’expressar-se de forma normal
en català en aquest àmbit i de ser correspost
també de forma normal en la mateixa
llengua, en un entorn en què la possibilitat
d’usar el català sigui evident i en què l’ús del
català no suposi cap tipus de tensió, dilació en
l’atenció ni cap altre perjudici per a l’usuari.
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Dret d’emprar el català en les
relacions comercials i en l’àmbit
dels serveis

Dret d’emprar el català en
l’àmbit comunicatiu

Qualsevol ciutadà, en l’àmbit de les Illes
Balears, té el dret d’emprar la llengua
catalana, com a usuari actiu i passiu, en les
relacions amb persones, entitats i empreses
proveïdores de béns i de serveis. Això vol dir
que té el dret de rebre informació i
documentació en llengua catalana sobre els
béns i els serveis oferts, d’adreçar-se en
català, oralment i per escrit, als proveïdors
dels béns i dels serveis, i de rebre una
resposta en la mateixa llengua, en un context
en què la possibilitat d’emprar el català sigui
evident i en què l’ús del català no suposi cap
tipus de tensió, dilació en l’atenció ni cap altre
perjudici per a l’usuari.
Qualsevol persona resident a les Illes Balears
té el dret d’accedir sense dificultats, i de
manera àmplia, a uns mitjans de comunicació
—escrits i audiovisuals— en llengua catalana,
tant públics com privats i tant de caràcter
especialitzat com generalista.

La versió completa del Pla d’Actuacions es pot consultar a la pàgina web de la Direcció
General de Política Lingüística (http://dgpoling.caib.cat).
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Agents executors
El Pla d’Actuacions preveu un gran nombre d’agents executors, d’índole molt diversa, ja que
s’adreça al conjunt de la societat de les Illes Balears. Inclou, per tant, les administracions
públiques i els representants de la societat civil (sindicats, patronals, entitats culturals, etc.).
Alguns d’aquests agents formen part del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana i, per
tant, van aprovar el Pla d’Actuacions. D’altres, en canvi, van tenir un coneixement directe
del Pla en el moment en què se’ls va sol·licitar la informació sobre les actuacions
implementades per elaborar la memòria d’execució del període 2016-2017.
A cada agent executor, segons la seva naturalesa i àmbit d’actuació, li correspon un nombre
d’accions, que pot ser més o menys elevat. Cal remarcar que, un cop es va aprovar el Pla
d’Actuacions, la majoria dels agents van rebre un extracte de les accions que el document
preveia que executassin, a fi de facilitar-los la planificació de les seves actuacions.
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Metodologia i recollida de la informació

Per elaborar aquesta memòria sobre el grau d’execució del Pla d’Actuacions en Matèria de
Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021, el mes de febrer de 2019 es va trametre un
escrit als agents executors en què se’ls sol·licitava informació relativa a les accions del Pla
que havien duit a terme durant el 2018.
Cal fer notar que el Pla d’Actuacions conté descripcions específiques d’agents executors
(com ara «Direcció General de Política Lingüística»), però també en recull de genèriques
(com, per exemple, «associacions culturals» o «empreses que ofereixen serveis d’imatge
personal»), que caldria concretar.
La sol·licitud d’informació es va fer arribar a tots els membres del Ple del Consell Social i
també al conjunt d’ajuntaments de les Illes Balears. D’altra banda, en el si del Govern de les
Illes Balears es va remetre a les conselleries i també a l’Escola Balear d’Administració
Pública, al Servei d’Ocupació de les Illes Balears i al Servei de Salut de les Illes Balears. En
total, es van remetre un total de 113 cartes, 17 de les quals corresponen al Govern de les
Illes Balears.
L’única diferència amb la memòria d’execució del període anterior (segona meitat de l’any
2016 i el 2017 sencer) quant als agents a qui es va sol·licitar informació és que per elaborar
la present memòria no s’ha consultat la Fundació Esplai de les Illes Balears, perquè aquesta
Fundació ja no existeix.
A fi de facilitar i homogeneïtzar la recollida d’informació, igual que durant el període
anterior es va dissenyar una plantilla, que es va fer arribar per correu electrònic als agents.
Aquesta plantilla preveu recollir tres tipus d’informació de les actuacions implementades
pels agents: l’acció del Pla amb què està vinculada l’actuació de l’agent, i el nom i una breu
descripció de l’actuació duita a terme. La plantilla es va trametre als agents acompanyada
d’un seguit d’instruccions.
En la plantilla, s’hi havien de recollir les actuacions que cada organisme havia duit a terme
durant tot el 2018 en execució del Pla d’Actuacions, no el conjunt d’actuacions en matèria
de política lingüística.
Cal tenir en compte que una mateixa acció del Pla d’Actuacions pot recollir diferents
actuacions, ja que una acció es pot desplegar de maneres diferents, i que una mateixa
actuació d’un agent pot respondre a diferents accions previstes en el Pla d’Actuacions. En
aquest sentit, s’ha procurat emprar el terme acció per referir-nos a la previsió del Pla i
actuació, a l’execució de l’agent.
D’altra banda, s’advertia els agents que, si havien duit a terme accions del Pla d’Actuacions
que no els preveien com a agents executors, les podien indicar també. Igualment, també
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podien indicar actuacions vinculades als drets recollits en el Pla d’Actuacions no previstes
en el Pla, en aquest cas deixant en blanc el camp relatiu a l’acció del Pla d’Actuacions.
En total, 43 agents van respondre a la sol·licitud d’informació, 13 més que els que van
respondre per elaborar la memòria del període 2016-2017. D’aquests 43, cinc van
comunicar que durant el període objecte de la memòria no havien duit a terme cap acció
que suposàs una execució del Pla d’Actuacions. Es tracta de la Delegació del Govern de
l’Estat espanyol a les Illes Balears, l’Ajuntament de Búger, l’Ajuntament de Campos,
l’Ajuntament de Porreres i l’Ajuntament de Sant Joan.
Els 38 agents que van trametre plantilles d’execució emplenades són els següents:


Govern de les Illes Balears (Conselleria de Presidència, Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme, Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Conselleria
de Cultura, Participació i Esports —Direcció General de Participació i Memòria
Democràtica, Direcció General de Cultura i Direcció General de Política Lingüística—,
Conselleria d’Educació i Universitat, Institut d’Estudis Baleàrics, Escola Balear
d’Administració Pública i Servei de Salut de les Illes Balears)



Consells insulars:







Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca

Ajuntaments:



















Alaior
Alaró
Algaida
Artà
Bunyola
Calvià
Capdepera
Ciutadella
Costitx
Eivissa
Esporles
Felanitx
Ferreries
Inca
Llucmajor
Manacor
Maó
Montuïri
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Palma
Pollença
Sant Antoni de Portmany
Sant Josep de sa Talaia
Santa Eugènia
Sóller
Son Servera
Vilafranca de Bonany



Universitat de les Illes Balears



Confederacions empresarials i sindicats:
 Sindicat de Periodistes de les Illes Balears
 Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears



Entitats cíviques i culturals:





Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
Institut d’Estudis Eivissencs
Joves de Mallorca per la Llengua
Paraula. Centre de Serveis Lingüístics

En total, s’ha disposat de 47 plantilles emplenades amb la informació necessària per
elaborar la memòria. La no correspondència entre el nombre total de plantilles i el nombre
d’agents que han tramès la informació respon al fet que, en el cas del Govern de les Illes
Balears, la informació s’ha articulat per conselleries (i, en el cas de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports, per direccions generals) i per ens del sector públic instrumental.
La informació rebuda ha estat analitzada i tractada, de manera que es garanteixi que les
actuacions enumerades es poden considerar efectivament una execució del Pla
d’Actuacions, d’acord amb les instruccions proporcionades. També s’ha revisat mínimament
el format de les descripcions.
Així, s’ha comprovat que les actuacions descrites pels agents es corresponen amb les
accions previstes en el Pla d’Actuacions. Si s’ha considerat que una actuació no es podia
entendre com l’execució d’una acció del Pla, però sí com una actuació que cerca garantir
algun dels drets prevists, l’actuació s’ha mantingut, però recollida en un apartat genèric
d’altres actuacions vinculades amb el dret corresponent, sense correspondència amb cap
acció del Pla. Si, un cop analitzada la informació facilitada, s’ha considerat que l’actuació
descrita no es corresponia amb cap acció del Pla ni es podia entendre que facilitava cap
dels drets recollits, s’ha eliminat. En aquest sentit, un dels criteris que s’ha tingut en compte
és no entendre el simple ús de la llengua catalana, especialment dins l’entorn de
l’Administració, com una actuació de foment, pel fet que convertiria l’ús normal de la
llengua en anormal. Cal remarcar que l’aplicació d’aquest criteri ha estat especialment difícil
en l’àmbit del lleure.
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També s’ha confirmat que les actuacions descrites es corresponien amb el període objecte
de la memòria, i s’han suprimit si no era el cas.
És per l’aplicació d’aquests criteris que no es reflecteix en aquesta memòria la informació
facilitada per la Conselleria de Presidència, per la Direcció General de Participació i Memòria
Democràtica de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i pel Sindicat de Periodistes
de les Illes Balears.
Un altre aspecte que cal tenir en compte és que el grau de concreció de les actuacions no
és homogeni. Així, una actuació pot consistir en una intervenció molt puntual o bé en un
conjunt d’actuacions que podrien tenir la consideració d’actuacions diverses (per exemple,
«Activitats lúdiques per a infants i joves»). En general, s’ha mantingut el criteri aplicat per
l’agent a l’hora de proporcionar la informació. Només en algun cas concret s’han agrupat
actuacions que s’han considerat massa puntuals. En algun altre, la intervenció ha estat en
sentit contrari; és a dir: s’han disgregat actuacions, perquè afectaven accions diferents del
Pla.
En l’annex 1 es poden consultar les actuacions que han duit a terme els agents executors.
En l’annex 2 es recullen les actuacions dels agents agrupades per drets lingüístics.
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Anàlisi dels resultats

A l’hora d’analitzar la informació relativa a l’execució del Pla d’Actuacions en Matèria de
Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021, és convenient tenir en consideració en
primer lloc que el fet que s’hagi executat una actuació vinculada amb una acció del Pla
d’Actuacions no significa que l’acció s’hagi duit a terme. Tenint en compte que una acció es
pot materialitzar a través de diverses actuacions i que el Pla preveu diversos agents per a la
gran majoria d’accions, calen moltes actuacions, i de molts agents diferents, perquè es
pugui entendre que s’ha executat l’acció. Per aquest mateix motiu, cal ponderar
adequadament una anàlisi quantitativa de les accions executades.
Pel que fa a la informació reflectida en aquesta memòria, cal dir que s’han recollit un total
de 434 actuacions. En el període analitzat en la memòria anterior, que inclou el darrer
semestre del 2016 i tot l’any 2017, se’n van fer 257. Això vol dir que, en un espai de temps
més breu que l’anterior, s’han executat 177 actuacions més. A més, i com veurem més
endavant d’una forma més detallada, també ha augmentat el nombre d’agents que han
duit a terme alguna de les actuacions que s’han tingut en compte per elaborar aquesta
memòria: si en el període anterior van ser 27, en aquest han estat 37.
En algun cas, es tracta d’actuacions conjuntes, en què han participat diversos agents.
Aquestes actuacions s’han computat una sola vegada. És el cas, per exemple, de les
II Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació o dels convenis per mantenir
els centres de català de Ciutadella, Eivissa i Inca.
Cal tenir en compte que 155 de les actuacions recollides en la memòria no estan vinculades
amb cap de les accions previstes en el Pla d’Actuacions, però que, com s’ha comentat més
amunt, s’hi han inclòs igualment perquè s’ha considerat que cercaven facilitar l’exercici dels
drets recollits en el Pla.
Pel que fa a la resta d’actuacions, es constata que es vinculen amb 47 de les 136 accions
recollides en el Pla d’Actuacions. Consegüentment, hi ha 89 accions que no s’han executat
en cap grau. Això significa que les actuacions es concentren en un 34,6 % de les accions
previstes en el Pla.
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GRÀFIC 1. Nombre d’accions del Pla d’Actuacions amb actuacions executades.
Pla d'Actuacions (136 accions)
Accions amb actuacions executades

Accions sense cap actuació executada

47

89

Les accions que han rebut més suport dels agents executors són les següents:


Acció 12 [consolidació i ampliació de l’oferta de classes de català adreçada a la població
adulta (centres d’educació d’adults, ajuntaments, consells insulars, entitats cíviques,
etc.)]. 25 agents han duit a terme actuacions relacionades amb aquesta acció. Es tracta,
sobretot, de cursos de català per a adults i tallers de conversa organitzats per diferents
consistoris i consells insulars i per l’Institut d’Estudis Baleàrics.



Acció 9 [organització d’activitats lúdiques, adreçades a infants i joves, en què la llengua
vehicular sigui la llengua catalana: tallers i cursos —jocs, expressió corporal, teatre,
expressió plàstica, dibuix, ceràmica, cançons i danses, informàtica, etc.—, festes
populars —jocs al carrer, actuacions musicals, representacions teatrals, competicions
esportives—, premis, concursos, gimcanes lingüístiques, exposicions, activitats a la
natura, etc.]. Fins a 23 agents han duit a terme actuacions relacionades amb aquesta
acció. Es tracta majoritàriament d’ajuntaments que han duit a terme activitats lúdiques
per a infants i joves durant les festes majors, en el marc de les biblioteques municipals
o en esdeveniments culturals i festius puntuals, de manera que s’han creat contextos
d’ús perquè els infants i els joves puguin practicar l’expressió oral.



Acció 38 [organització d’activitats vehiculades en llengua catalana en què puguin
participar indistintament persones autòctones i persones nouvingudes, i que permetin
tractar de temes d’interès i d’actualitat, amb la inclusió de continguts lingüístics i
sociolingüístics, històrics i culturals (cicles de xerrades, conferències, teatre o cinema,
activitats gastronòmiques, excursionisme, etc.)]. 16 agents han duit a terme actuacions
vinculades amb aquesta acció. Es tracta d’actuacions relacionades amb itineraris guiats,
activitats gastronòmiques, actes per commemorar figures destacades de la cultura, etc.



Acció 8 [augment i diversificació de l’oferta formativa bàsica en llengua catalana
adreçada a persones adultes immigrades a fi que s’adeqüi més a les seves necessitats
comunicatives, a les seves disponibilitats horàries, a la seva formació, als seus
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coneixements lingüístics previs i a les característiques culturals de cada grup].
14 agents han executat actuacions vinculades amb aquesta acció. Entre les actuacions
que s’hi inclouen, destaquen els programes de parelles lingüístiques, organitzats per
agents de diferents tipologies: ajuntaments, Universitat de les Illes Balears i entitats
cíviques i culturals (Paraula. Centre de Serveis Lingüístics i Institut d’Estudis Eivissencs).
En la memòria d’execució del període 2016-2017, també ocupaven el primer lloc i el segon
l’acció 12 i l’acció 9, respectivament. En canvi, el tercer lloc l’ocupava l’acció 11 [difusió,
mitjançant campanyes publicitàries, de la idea que parlar en català amb qualcú que no en
sap és un acte solidari i, alhora, d’autoestima i de civisme], amb 14 agents. En tots els casos
es tractava d’actuacions relacionades amb la campanya «Històries del català».
En el període analitzat ara, les dues accions més implementades estan relacionades amb el
dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana, com en el període anterior. L’acció 8,
que ocupa el quart lloc, a poca distància de la tercera, també està relacionada amb aquest
dret. L’acció 38 està relacionada amb el dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure.
Si es té en compte el nombre d’actuacions duites a terme per a cada acció, es detecta que
les accions que han rebut una execució més àmplia són les següents:


Acció 9 [organització d’activitats lúdiques, adreçades a infants i joves, en què la llengua
vehicular sigui la llengua catalana: tallers i cursos —jocs, expressió corporal, teatre,
expressió plàstica, dibuix, ceràmica, cançons i danses, informàtica, etc.—, festes
populars —jocs al carrer, actuacions musicals, representacions teatrals, competicions
esportives—, premis, concursos, gimcanes lingüístiques, exposicions, activitats a la
natura, etc.]: 87 actuacions.



Acció 38 [organització d’activitats vehiculades en llengua catalana en què puguin
participar indistintament persones autòctones i persones nouvingudes, i que permetin
tractar de temes d’interès i d’actualitat, amb la inclusió de continguts lingüístics i
sociolingüístics, històrics i culturals (cicles de xerrades, conferències, teatre o cinema,
activitats gastronòmiques, excursionisme, etc.)]: 28 actuacions.



Acció 12 [consolidació i ampliació de l’oferta de classes de català adreçada a la població
adulta (centres d’educació d’adults, ajuntaments, consells insulars, entitats cíviques,
etc.)]: 21 actuacions.

Respecte de la memòria d’execució del període 2016-2017, s’ha de remarcar que l’acció 11
ha quedat fora del grup de les tres accions amb més actuacions vinculades. En canvi, ha
entrat dins aquest grup l’acció 38, que hi ocupa el segon lloc, però a molta distància de
l’acció 9.
Les tres accions amb més actuacions vinculades són també dins el grup de les accions que
han rebut més suport dels agents executors, esmentades abans.
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Si agrupam les accions executades segons el dret amb què estan vinculades, obtenim els
resultats següents:
 El dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana, amb 11 accions amb
actuacions executades d’un total de 25, i el dret d’emprar el català en les relacions
comercials i en l’àmbit dels serveis, també amb 11 accions, però en aquest cas sobre
un total de 42, són els que tenen més accions executades en algun grau.
 El dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure, amb actuacions sobre 9 accions d’un
total de 20, i el dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu, també amb 9 accions
executades, en aquest cas sobre un total de 22, ocupen la segona posició pel que fa
al nombre d’accions executades en algun grau per dret.
 Finalment, el dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari, amb 7 accions
sobre un total de 27, ocupa la darrera posició.
El dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana i el dret d’emprar el català en les
relacions comercials i en l’àmbit dels serveis ocupaven el primer lloc i el segon,
respectivament, en la memòria d’execució del període 2016-2017. La diferència més
destacable entre els dos períodes analitzats és que el dret d’emprar el català en l’àmbit
comunicatiu ha passat al segon lloc pel que fa al nombre d’accions executades per dret,
mentre que en el període anterior se situava en el darrer lloc, a molt poca distància —una
acció— dels immediatament anteriors.
GRÀFIC 2. Accions executades per dret.
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Dret 1: dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana. Dret 2: dret d’emprar el català en l’àmbit del
lleure. Dret 3: dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari. Dret 4: dret d’emprar el català en les
relacions comercials i en l’àmbit dels serveis. Dret 5: dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu.

El Pla d’Actuacions no desplega un nombre equitatiu d’accions per a cada dret lingüístic. Ara
bé, el nombre d’accions previst es pot posar en relació amb la necessitat de dur a terme
actuacions en aquell àmbit específic, motiu pel qual és interessant analitzar el grau
d’execució del nombre total de les accions previstes per a cada dret. En la taula següent
s’exposen els percentatges d’execució de les accions previstes:
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TAULA 1. Accions executades per dret, en %.
Accions

Dret lingüístic

Previstes

Dret d’accedir al coneixement de la llengua
catalana
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i
sanitari
Dret d’emprar el català en les relacions
comercials i en l’àmbit dels serveis
Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
Total

Executades

25

11

44 %

20

9

45 %

27

7

25,9 %

42

11

26,1 %

22
136

9
47

40,9 %
34,6 %

GRÀFIC 3. Accions executades per dret, en %.
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Dret 1: dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana. Dret 2: dret d’emprar el català en l’àmbit del
lleure. Dret 3: dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari. Dret 4: dret d’emprar el català en les
relacions comercials i en l’àmbit dels serveis. Dret 5: dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu.

El dret amb un grau d’execució més alt és el dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
(45 %). En segon lloc, trobam el dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana (44 %),
que, a diferència del que passava en el període 2016-2017, no arriba al 50 %. En tercer lloc,
trobam el dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu, amb un grau d’execució del
40,9 %. Si comparam aquests resultats amb els del període anterior, observam que els tres
drets amb un grau d’execució més alt tenen uns percentatges més equilibrats i que el grau
d’execució del dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu ha augmentat de forma
destacable.1De totes maneres, es torna a reproduir una situació que ja es reflectia en la
En la memòria del període 2016-2017 les dades referents al grau d’execució de les accions previstes per a cada
dret eren les següents:
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana: 14 accions executades (56 %)
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure: 6 accions executades (30 %)
Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari: 6 accions executades (22,2 %)
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis: 8 accions executades (19 %)
Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu: 5 accions executades (22,7 %)
1
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memòria anterior: el dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels
serveis se situa en primera posició quant al nombre absolut d’accions executades, però
passa gairebé a la darrera posició pel que fa al percentatge d’accions executades respecte
de les que el Pla preveu. Evidentment, el fet que es prevegin moltes més accions per a
aquest dret que per als altres influeix en aquests resultats.
A continuació s’analitzaran les accions amb algun grau d’execució per tipologia d’agents.
El Govern de les Illes Balears ha duit a terme actuacions relatives a 22 accions, relacionades
principalment amb el dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana (10) i amb el dret
d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari (6). En canvi, no ha duit a terme cap
actuació vinculada amb el dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit
dels serveis.
Els consells insulars han aplicat 19 accions, sobretot vinculades amb el dret d’accedir al
coneixement de la llengua catalana (8).
En el cas dels ajuntaments, han aplicat 30 accions, també amb una majoria d’accions
relatives al dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana (8), juntament amb les
vinculades amb el dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure (8). A continuació venen les
accions relacionades amb el dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit
dels serveis (7).
La Universitat de les Illes Balears ha duit a terme actuacions que executen 5 accions del Pla,
la majoria (3) relacionades amb el dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana.
Dins el sector privat, la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears ha
aplicat 8 accions: 3 de relatives al dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana, 3 de
vinculades amb el dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure i 2 de relacionades amb el
dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis.
Quant a les quatre entitats cíviques i culturals que han tramès la informació relativa a
l’execució del Pla d’Actuacions, han aplicat 3 accions relacionades amb el dret d’accedir al
coneixement de la llengua catalana. També han aplicat una acció que està relacionada amb
el dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure i una altra, amb el dret d’emprar el català en
les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis.
Naturalment, cal tenir en compte l’àmbit d’actuació de cada agent per valorar els drets
sobre els quals pot actuar.
Fins ara, s’ha analitzat principalment la informació des de la perspectiva de les accions que
el Pla d’Actuacions recull. A continuació, s’analitzarà la informació relativa a les 434
actuacions que es recullen en aquesta memòria d’execució del Pla d’Actuacions, que inclou
també les que no estan vinculades amb cap acció del Pla.
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Si analitzam el nombre d’actuacions executades en relació amb els drets que se cerca
garantir, s’obté la informació següent:
TAULA 2. Actuacions executades per dret.
Dret lingüístic

Actuacions duites a terme
2016-2017

Dret d’accedir al coneixement de la llengua
catalana
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial
i sanitari
Dret d’emprar el català en les relacions
comercials i en l’àmbit dels serveis
Dret d’emprar el català en l’àmbit
comunicatiu
Total

2018

128

49,8 %

196

45,2 %

81

31,5 %

170

39,2 %

12

4,7 %

12

2,8 %

21

8,2 %

27

6,2 %

15

5,8 %

29

6,7 %

257

100 %

434

100 %

Si comparam les dades del 2018 amb les de la memòria d’execució del període 2016-2017,
podem veure que les actuacions es tornen a concentrar en el dret d’accedir al coneixement
de la llengua catalana i en el dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure, però amb
variacions en els percentatges —en la memòria anterior, els percentatges eren del 49,8 % i
del 31,5 %, respectivament. Les actuacions relatives als altres drets tornen a representar
uns percentatges baixos respecte del total d’actuacions duites a terme. En el cas del dret
d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari, el nombre total d’actuacions és el mateix
que el del període 2016-2017, però, com que en el període analitzat ara el nombre total
d’actuacions és més alt, el percentatge corresponent a aquest dret passa del 4,7 % al 2,8 %.
El percentatge corresponent al dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu augmenta
lleugerament, i passa del 5,8 % al 6,7 %. En canvi, baixa el percentatge corresponent al dret
d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis, que passa del 8,2 % al
6,2 %.
A continuació s’analitzen les actuacions segons el tipus d’agent que les ha duites a terme.
Cal tenir en compte que les actuacions executades per diversos agents es compten dins
cada tipologia d’agent que ha contribuït a dur-les a terme. A més, i com en el cas de les
actuacions executades per dret, també es compten les actuacions que no estan vinculades
amb cap acció del Pla.
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TAULA 3. Actuacions executades per tipologia d’agent.
Govern

Dret d’accedir al coneixement de la
llengua catalana
Dret d’emprar el català en l’àmbit
del lleure
Dret d’emprar el català en l’àmbit
assistencial i sanitari
Dret d’emprar el català en les
relacions comercials i en l’àmbit dels
serveis
Dret d’emprar el català en l’àmbit
comunicatiu
Total

Consells

Ajuntaments

UIB

Confederacions
empresarials i
sindicats

Entitats
cíviques

52

18

149

5

4

7

13

14

128

0

5

10

8

1

3

1

0

0

0

7

15

0

4

1

11

8

12

1

3

0

84

48

307

7

16
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De les 84 actuacions duites a terme pel Govern de les Illes Balears, la major part (52) estan
vinculades amb el dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana. A continuació, i a
molta distància, hi ha les actuacions vinculades amb el dret d’emprar el català en l’àmbit del
lleure (13) i amb el dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu (11).
Quant als consells insulars, han executat un total de 48 actuacions, que s’adrecen
principalment a garantir el dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana (18) i al dret
d’emprar el català en l’àmbit del lleure (14).
Els ajuntaments han executat la major part de les actuacions recollides en la memòria. Cal
tenir en compte que la tipologia amb més agents és la de les corporacions municipals, ja
que 26 dels 372 agents que han duit a terme actuacions pertanyen a aquest grup. També en
aquest cas la majoria de les actuacions estan vinculades amb els drets d’accedir al
coneixement de la llengua catalana (149) i d’emprar el català en l’àmbit del lleure (128).
La Universitat de les Illes Balears ha duit a terme, sobretot, actuacions vinculades amb el
dret d’accedir al coneixement del català (5). També ha executat una actuació vinculada amb
el dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari i una altra que es relaciona amb el
dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu.
La Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears, que pertany al grup de les
confederacions empresarials i els sindicats, ha duit a terme actuacions que es vinculen
principalment amb el dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure (5). A continuació, venen
el dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana i el dret d’emprar el català en les
relacions comercials i en l’àmbit dels serveis, amb 4 actuacions cada un. Aquest agent
també ha duit a terme 3 actuacions vinculades amb el dret d’emprar el català en l’àmbit
comunicatiu.

2

Com s’ha dit abans, 38 agents van trametre plantilles emplenades, però per l’aplicació dels criteris fixats per
valorar les dades no s’han tingut en compte les actuacions de la Conselleria de Presidència i de la Direcció
General de Participació i Memòria Democràtica —que igualment s’haurien comptat, com a agent, dins el Govern
de les Illes Balears—, ni tampoc les del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears.
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Finalment, i dins el grup de les entitats cíviques i culturals, Joves de Mallorca per la Llengua,
l’Institut d’Estudis Eivissencs, Paraula. Centre de Serveis Lingüístics i l’Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana han duit a terme actuacions vinculades amb el dret d’accedir al
coneixement de la llengua catalana i amb el dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure.
L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana també ha executat una actuació vinculada
amb el dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis.
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Conclusions

A través del Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni
2016-2021, el Consell Social de la Llengua Catalana va fer una crida als diferents agents
polítics, econòmics i socials a planificar les actuacions que considerassin necessàries a fi de
garantir alguns dels drets lingüístics dels ciutadans que vulguin fer ús de la llengua
catalana a les Illes Balears.
Aquesta memòria pretén analitzar el grau d’execució del Pla d’Actuacions. En primer lloc, cal
tenir en compte que la informació de què s’ha disposat no és del tot completa. Dels 95
agents als quals s’han sol·licitat dades, només 43 han respost (un 45,3 %). A més, tan sols 37
han executat alguna acció de les previstes en el Pla d’Actuacions (un 38,9 %). Malgrat això,
en comparació amb el període anterior hi ha 13 agents més que han respost —el
percentatge d’agents que van respondre en el període 2016-2017 va ser del 31,3 %— i 10
més que han executat alguna acció.
D’altra banda, cal tenir present que el Pla d’Actuacions preveu un període de cinc anys, dins
el qual cada agent pot planificar, d’acord amb el criteri que consideri oportú, les seves
actuacions.
Això no obstant, de la informació disponible es poden extreure un seguit de conclusions
que poden permetre valorar a quin ritme i en quin sentit s’està executant el Pla.
Cal tenir en compte que principalment la memòria analitza, d’una banda, les accions
previstes en el Pla i, de l’altra, les actuacions que han duit a terme els agents.
També és important tenir present, com ja hem dit abans, que el fet que s’hagi executat una
actuació vinculada amb una acció del Pla d’Actuacions no significa que l’acció s’hagi duit a
terme i que l’envergadura de les actuacions pot ser molt diversa. Per tot això, cal ponderar
adequadament una anàlisi quantitativa de la informació.
La primera conclusió és que el grau d’execució del Pla d’Actuacions durant l’any 2018
continua sent baix, ja que només un 34,6 % de les accions tenen actuacions que hi estan
vinculades. Durant els dos primers anys del quinquenni, que en realitat es corresponen
amb un any i mig de temps real (en concret, el segon semestre del 2016 i tot l’any 2017),
aquest percentatge va ser del 28,7 %.
En segon lloc, s’ha de remarcar que les actuacions dels agents es destinen principalment a
garantir el dret a accedir al coneixement de la llengua catalana, ja que les actuacions
vinculades amb aquest dret suposen el 45,2 % del total. Aquesta dada coincideix bastant
amb la del període 2016-2017, en què gairebé la meitat de les actuacions també es varen
destinar a garantir aquest dret.
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El dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure també rep un suport destacable dels agents,
ja que les actuacions vinculades amb aquest dret suposen el 39,2 % del total d’actuacions.
En la memòria del període anterior també es destacava el suport que rebia aquest dret,
però també s’hi remarcava l’especial dificultat que suposa destriar un ús normal de la
llengua del que és una acció de foment d’aquest ús, circumstància que es repeteix en el
període analitzat ara. Els altres tres drets que el Pla d’Actuacions cerca garantir continuen
rebent poca atenció dels agents, si tenim en compte el nombre d’actuacions duites a terme.
Quant a les accions executades per a cada dret, destaca, pel fet de tenir-ne poques
d’executades respecte de les previstes, el cas del dret d’emprar el català en les relacions
comercials i en l’àmbit dels serveis, amb 11 accions executades de les 42 que es preveuen
en el Pla d’Actuacions. Un canvi remarcable respecte del període anterior es dona en les
accions relacionades amb el dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu, atès que les que
tenen actuacions vinculades suposen un 40,9 % de les previstes. No obstant això, convé
recordar, una altra vegada, que el fet que s’hagi executat una actuació vinculada amb una
acció del Pla d’Actuacions no significa que l’acció s’hagi duit a terme completament.
En resum, podem dir que els resultats del 2018 són una continuació de la tendència
observada en el període 2016-2017 en el sentit que, en general, s’actua per garantir
l’aprenentatge del català, però després manquen actuacions per garantir que aquesta
llengua es pugui emprar, especialment en l’àmbit assistencial i sanitari i en les relacions
comercials i en l’àmbit dels serveis.
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ANNEX 1
Actuacions per agent executor

AGENT EXECUTOR: GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme
Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
Acció del Pla
d’Actuacions
133

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Plantilla en català del correu web corporatiu IBM iNotes

133

LibreOffice en català

Instal·lació de la plantilla en català per al correu web corporatiu IBM
iNotes, que té 14.800 persones usuàries.
Realització i manteniment de 4.500 instal·lacions del LibreOffice en
català per a 4.500 persones usuàries.

Centre Balears Europa
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
38

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Celebració del Dia Europeu de les Llengües, el 26 de
setembre, a Palma

Acte organitzat conjuntament amb la Direcció General de Política
Lingüística amb l’objectiu de difondre la diversitat lingüística i
cultural de la Unió Europea i sensibilitzar sobre la necessitat de
protegir les llengües minoritàries.

Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Direcció General de Política Lingüística
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
9

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

II Campionat d’Emparaulats

Col·laboració amb el Departament de Filologia Catalana i Lingüística
24

32es Jornades Internacionals per a Professors de Català

General de la Universitat de les Illes Balears en l’organització del
II Campionat d’Emparaulats, obert a tots els alumnes de 4t d’ESO i
de 1r de batxillerat.
Col·laboració amb l’Institut Ramon Llull en l’organització de les 32es
Jornades Internacionals per a Professors de Català. Les sessions
formatives van ser els dies 18, 19 i 20 de juliol, a Palma.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
37

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Edició i difusió de material amb la terminologia pròpia de
la llengua catalana corresponent a diferents modalitats
esportives

38

Celebració del Dia Europeu de les Llengües

Elaboració, juntament amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, de
vocabularis esportius per donar a conèixer i vehicular la
terminologia específica de l’atletisme, el bàsquet, el ciclisme, el
futbol, la gimnàstica, l’handbol, el muntanyisme i la natació. Aquests
vocabularis inclouen termes usuals de cada esport amb les seves
definicions i equivalents en castellà i anglès.
Acte organitzat a Palma conjuntament amb el Centre Balears Europa
amb l’objectiu de difondre la diversitat lingüística i cultural de la
Unió Europea i sensibilitzar sobre la necessitat de protegir les
llengües minoritàries.
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la
Direcció General de Política Lingüística, participà en l’organització
del campionat.
L’objecte de la convocatòria és fomentar l’ús de la llengua catalana
en l’àmbit de les federacions i els clubs esportius de les Illes Balears.

VIII Campionat Mundial de Scrabble en Català

Convocatòria pública d’ajuts per al foment de l’ús del
català en l’àmbit de les federacions i els clubs esportius a
les Illes Balears per a l’any 2018
Convocatòria pública d’ajuts per a activitats de foment de
l’ús de la llengua catalana
Campanya «I tu, jugues en català?»

Promoció del cinema en català a la cartellera
Concurs literari «Ficcions, l’aventura de crear històries»

Ajuts per a activitats de lleure dins la convocatòria de foment de l’ús
de la llengua catalana.
Campanya per informar la població sobre l’oferta de jocs i juguetes
que es poden trobar en català i els establiments on es poden trobar.
Consisteix en una pàgina web (jocsencatala.cat) i en material
informatiu per als establiments adherits.
Difusió de l’oferta existent de cinema en català en horari comercial.
Suport al concurs literari «Ficcions, l’aventura de crear històries».
Aquest concurs de creació literària s’adreça als estudiants de segon
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cicle d’ESO, de batxillerat i de formació professional.
Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les
llengües oficials en l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears

Decret per desplegar l’ordenació legal de l’ús de les llengües oficials
a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
completada fins a l’any 2012 pel Decret 100/1990, de 29 de
novembre.

Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
Acció del Pla
d’Actuacions
120

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Convocatòria pública d’ajuts a la premsa diària

121

Convocatòria d’ajuts destinats a la premsa de caràcter
local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a
les Illes Balears

129

II Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de
Comunicació: la Llengua Oral

Convocatòria de subvencions de l’any 2018. Oferta d’ajuts
econòmics als editors per impulsar i promocionar la premsa diària
escrita en llengua catalana. Es tracta d’ajuts per a la premsa diària
en català publicada durant l’any 2017 i per als projectes d’habilitació
de l’edició en català durant l’any 2018.
Convocatòria per donar suport als projectes de premsa local i als de
premsa de temàtica especialitzada escrits en català a les Illes
Balears amb la finalitat de contribuir a consolidar l’espai de
comunicació que s’expressa en aquesta llengua. L’activitat
subvencionada consisteix en l’edició, dins l’any 2018, d’una
publicació local o de temàtica especialitzada escrita en català a les
Illes Balears en paper, en suport electrònic o en suport digital.
El Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB-UIB),
amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística,
organitzà les II Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de
Comunicació: la Llengua Oral, que van tenir lloc els dies 20 i 27
d’abril i 4 i 18 de maig.
L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport als mitjans de
comunicació audiovisuals que emeten, totalment o parcial, la seva
programació en llengua catalana a les Illes Balears, amb la finalitat
de contribuir a consolidar la presència i la difusió de la llengua
catalana en l’àmbit audiovisual (televisions i ràdios).

Convocatòria pública d’ajuts destinats als mitjans de
comunicació audiovisuals que emeten en llengua
catalana a les Illes Balears
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Direcció General de Cultura
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
9

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Contacontes a la Biblioteca Pública de Maó

9

Contacontes a Palma

9

Visites a centres culturals

9

Activitats de foment de la lectura

9

BooKscape

9

Palma, ciutat de llegenda

9

Escriptors a l’aula

Programació mensual de contacontes per a infants a la Biblioteca
Pública de Maó.
Activitat infantil setmanal de divulgació i difusió de la llengua i la
cultura catalanes (Biblioteca Pública de Palma).
A través del programa «Viu la cultura» (VLC), visites guiades en
català als museus, arxius i biblioteques dependents de la Direcció
General de Cultura.
Adaptacions teatrals de rondalles i obres cabdals de la literatura
catalana (La flor romanial, Cavalls cap a la fosca, etc.) (VLC).
Activitat juvenil en català sobre la literatura d’aventures (Biblioteca
Pública de Palma).
Visites guiades per conèixer el patrimoni de Palma a través de les
seves llegendes, històries i anècdotes diverses (VLC).
Visites d’escriptors als centres educatius de les Illes Balears (VLC).

14

Centre d’interès de lectura fàcil
Clubs de lectura i trobades amb escriptors en l’àmbit de la
literatura catalana
Préstec bibliotecari en català

Materials en català de lectura fàcil com a centre d’interès permanent
a la Biblioteca Pública de Maó.
Posada en marxa de tres clubs de lectura en llengua catalana i
xerrades i col·loquis amb els escriptors (Biblioteca Pública de Palma).
Preferència de selecció i adquisició bibliogràfica d’obres en llengua
catalana (Biblioteca Pública de Palma).

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
38

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Documental del mes

38

Exposicions d’autors de les Illes Balears

Projecció d’un documental del programa «Docs Barcelona»
(Biblioteca Pública de Maó).
Activitat mensual d’autors o qüestions relacionades amb les Illes
Balears (Biblioteca Pública de Palma).
El viatge del petit príncep, Olives per somiar, etc. Concerts didàctics en
què el català és la llengua d’ús habitual (VLC).

Concerts didàctics

27

Tisores al vent (recital poètic)
Plecs de lectura

Activitat emmarcada en l’Any Llompart per difondre l’obra d’aquest
autor entre els alumnes de les Illes Balears (VLC).
Edició mensual d’un text en format DINA3 de lectura en català
(Biblioteca Pública de Maó).

Institut d’Estudis Baleàrics (IEB)
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
4

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Tallers de reforç de llengua catalana per a alumnes
nouvinguts durant el curs escolar

5

Tallers de reforç de llengua catalana per a alumnes
nouvinguts a l’estiu

8

Taller de llengua catalana en col·laboració amb la
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

12

Tallers de conversa en col·laboració amb diversos
ajuntaments

12
13

Cursos de català en col·laboració amb diversos
ajuntaments
Curs de català per a persones sordes

15

Obertura del Centre de Català de Manacor

15

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Eivissa per al

L’IEB, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Universitat,
organitza tallers de reforç de llengua catalana fora de l’horari
escolar per als alumnes nouvinguts durant el curs escolar.
L’IEB, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Universitat,
organitza durant l’estiu tallers de reforç de llengua catalana fora de
l’horari escolar per als alumnes nouvinguts.
Durant els mesos d’abril i maig, la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació va coorganitzar amb l’IEB un taller de 50 hores de
durada d’introducció a la llengua catalana adreçat a persones
immigrades. El taller s’impartí al Casal d’Associacions d’Immigrants i
ONG de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Hi van assistir
un total de 15 alumnes.
L’IEB organitza tallers de conversa de tots els nivells durant els
mesos d’estiu en col·laboració amb els ajuntaments de Calvià,
Ciutadella, Inca, Llucmajor, Manacor i Sant Josep de sa Talaia.
Cursos de català en col·laboració amb els ajuntaments d’Alaró,
Bunyola, Eivissa, Inca, Llucmajor i Palma.
L’IEB du a terme un curs de nivell inicial per a persones sordes a la
seu de l’Associació de Persones Sordes de Mallorca.
L’IEB va signar, el mes de febrer, un conveni amb l’Ajuntament de
Manacor per obrir un centre de català a Manacor, el qual es va
inaugurar el mes de maig. L’objectiu és fer més assequible l’accés
als coneixements de la llengua catalana a la població de la zona.
Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament d’Eivissa amb
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Centre de Català

15

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calvià amb
motiu de l’obertura del Centre de Català

15

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Ciutadella
per al Centre de Català

15

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Inca per al
Centre de Català

l’objecte de cobrir les despeses derivades del funcionament del
Centre de Català d’Eivissa en concepte d’assessorament lingüístic,
missatgeria, material didàctic i d’oficina.
Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament de Calvià per al
funcionament i manteniment del Centre de Català de Calvià, que
s’obrirà durant l’any 2019. L’objectiu d’aquesta acció és facilitar
l’aprenentatge del català a les persones que no poden assistir a
cursos de manera regular i acostar els recursos per aprendre català
als habitants del municipi.
Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament de Ciutadella per
al funcionament i el manteniment del Centre de Català de
Ciutadella. L’objectiu d’aquesta acció és facilitar l’aprenentatge de
català a les persones que no poden assistir a cursos de manera
regular i acostar els recursos per aprendre català als habitants del
municipi.
Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament d’Inca per al
manteniment del Centre de Català d’Inca. L’objectiu és fer més
assequible l’accés als coneixements de la llengua catalana a la
població de la zona.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
37

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Edició i difusió de material amb la terminologia pròpia de
la llengua catalana corresponent a diferents modalitats
esportives

Elaboració, juntament amb la Direcció General de Política
Lingüística, de vocabularis esportius per donar a conèixer i vehicular
la terminologia específica de l’atletisme, el bàsquet, el ciclisme, el
futbol, la gimnàstica, l’handbol, el muntanyisme i la natació. Aquests
vocabularis inclouen termes usuals de cada esport amb les seves
definicions i equivalents en castellà i anglès.

Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari
Acció del Pla
d’Actuacions
56

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Cursos de català per al personal del Servei de Salut de les
Illes Balears

El 30 d’agost es va signar un conveni entre l’IEB i el Servei de Salut
de les Illes Balears per organitzar cursos de català per al personal
del Servei de Salut. Els cursos es van dur a terme des del mes
29

d’octubre del 2018 fins al gener del 2019.
Conselleria d’Educació i Universitat
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
4

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC)

4

Tallers de reforç

5

Tallers de reforç

9

Projecte d’intercanvis

S’han augmentat les hores de reforç per atendre els alumnes
nouvinguts a secundària. Al PALIC s’ha rebaixat progressivament la
ràtio d’alumnes per a l’adjudicació d’hores de suport a secundària:
durant el curs 2017-2018, per a cada 2 alumnes d’acolliment
lingüístic s’adjudica 1 hora de PALIC (dos cursos abans era 1 hora
per a cada 4 alumnes, i el curs anterior 1 hora per a cada 3
alumnes).
La Direcció General de Formació Professional i Formació del
Professorat ha elaborat una nova resolució per regular el PALIC i
fer-lo més inclusiu: Resolució de la directora general de Formació
Professional i Formació del Professorat de dia 16 de febrer de 2018
per la qual s’aproven les instruccions per a l’elaboració i execució del
Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) adreçat als
alumnes d’incorporació tardana al sistema educatiu de les Illes
Balears, amb mancances en l’ús de la llengua catalana, que cursa
estudis als instituts d’educació secundària (BOIB núm. 24, de 22 de
febrer).
La Conselleria d’Educació i Universitat col·labora amb l’Institut
d’Estudis Baleàrics (IEB) en l’organització de tallers de reforç de
llengua catalana fora de l’horari escolar per als alumnes nouvinguts
durant el curs escolar.
La Conselleria d’Educació i Universitat col·labora amb l’IEB en
l’organització de tallers de reforç de llengua catalana fora de l’horari
escolar per als alumnes nouvinguts a l’estiu.
Aquest curs s’ha iniciat un projecte d’intercanvi de centres escolars
de tot el territori lingüístic català, a fi de dinamitzar l’ús de la llengua
catalana entre els alumnes participants: «Programa d’experiència
30

12

Llengua catalana als centres d’adults

20

Formació i autoformació dels professors en llengua
catalana

Projecte de dinamitzadors lingüístics

formativa: parlem català. Intercanvis entre els centres educatius de
parla catalana».
Enguany hi han participat 19 centres escolars, amb una dotació de
90.000 euros per al projecte. El curs que ve està previst augmentarla fins als 100.000 euros, amb la qual cosa s’ampliarà també el
nombre de centres participants.
Als centres d’educació per a adults es fan cursos d’acolliment
lingüístic de quatre hores setmanals per als alumnes nouvinguts
amb dèficit de coneixements de llengua catalana i, si escau, també
de llengua castellana.
També s’hi desenvolupen cursos específics de llengua catalana per
preparar les proves per als certificats oficials expedits per la Direcció
General de Política Lingüística, dins l’àmbit dels ensenyaments no
formals.
La Direcció General de Formació Professional i Formació del
Professorat va crear l’Equip DINAMICAT, actualment dins el Servei
de Normalització Lingüística i Formació, que s’encarrega, entre
d’altres tasques, de dissenyar cursos de formació específics de
normalització lingüística. Va organitzar aquestes activitats
formatives a totes les illes:
— Cursos d’actualització ortogràfica i gramatical, impartits pel
doctor Nicolau Dols, sobre la nova gramàtica de l’IEC, publicada
el 2016 (5 cursos).
— Simposi «La llengua catalana als centres educatius».
— Curs d’iniciació als programes d’immersió lingüística i d’atenció
als alumnes d’IT (formació específica per a educació infantil, per a
primària i per a secundària).
— Curs Ensenyar i aprendre català al s. XXI. Els dispositius mòbils
com a eina d’aprenentatge.
— Cicle de conferències: «Som parlants, som models i tenim un
marge d’acció».
— Curs Els contes col·laboratius: projectes d’impuls de la llengua
catalana.
— Cicle de conferències sobre Josep Maria Llompart.
Els cursos 2017-2018 i 2018-2019 s’ha duit a terme un projecte de
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dinamitzadors lingüístics, que enguany ha arribat a 45 centres de les
illes, on s’han realitzat activitats per fomentar l’expressió oral en
català de tots els alumnes. El projecte té continuïtat.
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
Escola Balear d’Administració Pública
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació
Difusió del Pla de Formació de Llengua Catalana

Breu descripció de l’actuació



13

Pla de Formació de Llengua Catalana

Creació del microlloc web Llengua Catalana EBAP
(catalaebap.caib.cat).
Difusió dels cursos i dels tallers inclosos en el Pla de Formació de
Llengua Catalana mitjançant la pàgina esmentada, de la intranet del
Govern i de les xarxes socials (Twitter i Facebook).
Taller d’expressió oral dels nivells A2, B1 i B2 (Palma).
Tallers d’expressió oral dels nivells C1 i C2 (Palma, Eivissa i Maó).
Taller d’expressió escrita dels nivells B1 i B2 (Palma).
Taller d’expressió escrita dels nivells C1 i C2 (Palma).

Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari
Acció del Pla
d’Actuacions
52

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Cursos específics per a personal del Servei de Salut de les
Illes Balears

54

Difusió del Pla de Formació de Llengua Catalana de l’any
2018 per a personal del Servei de Salut de les Illes Balears

Cursos a Son Espases i a l’EBAP (Palma, Maó i Eivissa) per a personal
del Servei de Salut de les Illes Balears, inclosos en el Pla de Formació
de Llengua Catalana de l’any 2018.
Difusió del Pla de Formació a les gerències del Servei de Salut de les
Illes Balears.

Conselleria de Salut
Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut)
Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari
32

Acció del Pla
d’Actuacions
47

56
58

68

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Decret 8/2018, 23 de març, pel qual es regula la
capacitació lingüística del personal estatutari del Servei
de Salut de les Illes Balears
Cursos de català a tots els hospitals públics de les Illes
Balears
Control de la publicitat (fullets divulgatius, cartells
d’activitats formatives, etc.) als diferents hospitals

Reglament que regula l’acreditació de coneixements de la llengua
catalana per a l’ingrés i per a l’ocupació de places de personal
estatutari en el Servei de Salut de les Illes Balears.
Impartició de cursos de català, de tots els nivells, mitjançant un
conveni amb l’IEB.
 Control per assegurar la presència del català, com a mínim, en
la publicitat.
 Reunions periòdiques amb el Gabinet de Premsa dels Serveis
Centrals, que difon els criteris generals de publicitat a les
gerències.
 Reiteració del director general als directors gerents dels
hospitals que s’han vist afectats per un incident de vulneració
dels drets lingüístics.
 Cartes de disculpa del director general als ciutadans que han
patit algun tipus de discriminació lingüística en el sector
sanitari.

Difusió dels drets lingüístics dels ciutadans de les Illes
Balears

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Informació a les persones immigrades sobre els recursos
existents en matèria d’ensenyament de català

8

Cursos d’inserció social i cultural del Centre d’Informació i
Orientació a les Persones Immigrades (OFIM)

Informació als usuaris de l’Oficina d’Informació a Persones
Immigrades (OFIM), de la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació, del Casal d’Entitats d’Associacions d’Immigrants i ONG
dels recursos d’aprenentatge de llengua catalana (IEB, Aula Cultural,
Càritas, Palma Educa, etc.).
El programa dels cursos d’inserció social i cultural (CISC) impartits
per l’OFIM a les persones immigrades inclouen classes de català (6
hores), visites a la ciutat i les institucions de Palma (5 hores) i
sessions per al coneixement dels valors de l’Estatut d’autonomia (7
hores). Durant l’any 2018 s’han realitzat 6 edicions dels CISC i s’hi
33

8

Taller de llengua catalana en col·laboració amb l’IEB

Inclusió de la Direcció General de Política Lingüística en el
Consell Assessor per a la Integració de les Persones
Immigrades de les Illes Balears

han inscrit 162 alumnes de més de 30 nacionalitats i residents a 26
municipis de Mallorca.
Durant els mesos d’abril i maig, la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació va coorganitzar amb l’IEB un taller de 50 hores de
durada d’introducció a la llengua catalana, adreçat a persones
immigrades. El taller es va impartir al Casal d’Associacions
d’Immigrants i ONG de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
Hi van assistir un total de 15 alumnes.
El Consell Assessor per a la Integració de les Persones Immigrades
de les Illes Balears és l’òrgan consultiu col·legiat format per
administracions i associacions de persones immigrades, la finalitat
del qual és l’assessorament en matèria d’integració de persones
immigrants estrangeres a la societat de les Illes Balears, així com la
promoció de la participació social en aquesta matèria.
L’any 2018 es va modificar l’Acord de creació del Consell Assessor
(BOIB núm. 77, de 23 de juny) amb el text següent:
«La promoció i l’ús de la llengua catalana són eines centrals per
afavorir l’acollida i la integració de les persones nouvingudes. Per
aquest motiu, cal fomentar, en l’àmbit de la comunitat autònoma,
que les persones immigrants l’utilitzin.
Amb la finalitat d’afavorir la integració de les persones immigrants a
la nostra societat, les direccions generals de Política Lingüística, de
la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, i de Planificació i
Serveis Socials, de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, han
valorat positivament completar la composició del Consell Assessor
per a la Integració de les Persones Immigrants de les Illes Balears
amb la inclusió d’un nou vocal en representació de la Direcció
General de Política Lingüística».

34

AGENT EXECUTOR: CONSELL INSULAR D’EIVISSA
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

XXVI i XXVII edicions del Concurs Literari Sant Jordi per a
alumnes de secundària i batxillerat

L’objectiu del concurs és incentivar la creativitat lingüística i literària
en llengua catalana, tant en prosa com en vers, dels alumnes
d’ensenyament secundari obligatori i de batxillerat d’Eivissa i
fomentar-ne l’interès.
L’objecte d’aquest premi és, fent un reconeixement a la ingent obra
de l’escriptor eivissenc Joan Castelló Guasch, impulsar la feina dels
escriptors en llengua catalana per contribuir a la creació literària en
els territoris de parla catalana.

XVI Premi de Relats Curts Joan Castelló, 2018
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AGENT EXECUTOR: CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Informació sobre formació

5

Reforç escolar que inclou català

12

Oferta de cursos de català

15

Punt de tutoria

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (presencial), l’Oficina Virtual d’Atenció
Ciutadana (web) i el Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) del
Consell ofereixen la informació necessària perquè tothom que
vulgui fer un curs de català s’informi dels nivells que s’imparteixen,
de les proves oficials, dels horaris, etc. A més, la informació de cada
nova convocatòria de cursos apareix a les xarxes oficials del Consell.
Cada inici de curs s’imprimeixen cartells informatius de l’oferta del
Consell. Aquests cartells es destinen a punts claus (comerços,
hospital, col·legis, centres oficials...) i a les cartelleres pròpies d’arreu
de l’illa.
Durant el segon semestre del 2017 i tot l’any 2018, l’Àrea de
Benestar Social ha duit a terme sessions de reforç escolar que
incloïen la matèria de català.
El final dels cursos coincideix amb la convocatòria de les proves
oficials. Per tant, tant l’inici com el final s’hi supediten, i al llarg d’un
any es fan dos mòduls. D’aquesta manera, el Consell Insular de
Formentera, durant el segon semestre del 2017, ha ofert 11 cursos
de català, 3 de nivell A2, 2 de nivell B1, 2 de nivell B2, 2 de nivell C1 i
2 de nivell C2, que van acabar el mes de març. Per facilitar
l’assistència dels alumnes, els horaris són de matí, capvespre i nit.
En total, l’any 2018, l’oferta és de 22 cursos: 6 de nivells A2, 4 de
nivell B1, 4 de nivell B2, 4 de nivell C1 i 4 de nivell C2. (320 alumnes).
La matrícula dels cursos és gratuïta.
El Consell Insular de Formentera, a través del Servei
d’Assessorament Lingüístic, assumeix el seguiment tutorial de les
persones que, davant la impossibilitat d’assistir a classe, necessiten
recursos d’autoaprenentatge, material o correccions de produccions
textuals. Aquestes tutories poden ser presencials o bé per correu
electrònic.
36

25

Requisit de català

El personal de l’Escola d’Estiu i els monitors de temps lliure han de
tenir el certificat de nivell B2 de català.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
27

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Requisits de català per als monitors del Casal de Joves

El Casal de Joves i el programa d’oci alternatiu «En marxa» depenen
de l’Àrea de Joventut del Consell Insular de Formentera. Tots els
programes, els fullets, etc., s’editen únicament en català, i els
monitors disposen de la titulació oficial del nivell B2.
Durant la programació mensual del cinema municipal, es mira de
projectar, com a mínim, dos títols en català. L’oferta per al públic
infantil està més assegurada. Així, durant el 2018, s’han projectat:
Hotel Transilvània 3 , Bola de drac Super, Els increïbles 2, Sherlock
Gnomes, Els guardians de l’ou d’or, El cavernícola, Wonder Wheel i La
llibreria.

Cinema en català per a infants i adults

Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari
Acció del Pla
d’Actuacions
52

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Oferta de cursos per al personal sanitari de l’Hospital de
Formentera

A través d’acords de col·laboració amb l’Hospital de Formentera,
durant el 2018 s’ha duit a terme l’oferta de dos cursos de nivell A2,
dos de nivell B1, dos de nivell B2, dos de nivell C1 i dos de nivell C2.
L’inici i l’acabament dels cursos han coincidit amb les proves oficials
convocades per la Direcció General de Política Lingüística, tant de
gener com de maig. Les classes s’han desenvolupat al mateix
Hospital i en horari laboral.

Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Revista d’esports en català

L’Escola Municipal d’Atletisme de Formentera edita una revista
trimestral íntegrament en català, adreçada a l’esport base. En
aquesta publicació hi apareixen termes esportius específics.
Aquesta ràdio és municipal i es gestiona a través de l’Associació
Cultural Audiovisual de Formentera (ACAF). La llengua vehicular de
la ràdio és el català i el seu programa informatiu, De far a far, de

Ràdio Illa
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8.00 h a 12.00 h, de dilluns a divendres, es fa en català, a banda d’un
altre programa de caire musical que, segons el locutor, es fa en
català o no.
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AGENT EXECUTOR: CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
9

Nom de l’actuació

Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Jocs a les fires

Estand amb jocs que es va instal·lar a les diferents fires de Mallorca,
en el qual hi havia monitors, jocs per a infants i adults i informació
sobre on adquirir jocs en català.
9
Jornades lúdiques a la Misericòrdia
Fira a la Misericòrdia adreçada dos dies a escoles de primària amb
alts percentatges d’immigració i un dia oberta al públic en general
amb activitats lúdiques, espectacles i animació per fomentar el joc
en català.
9
Tallers de rap en català per a joves
Tallers de rap en català, per aprendre a compondre aquest estil
musical, adreçats a adolescents entre 12 i 18 anys. S’impartiren a
Calvià, Deià i a instituts d’educació secundària de diferents
municipis.
13
Cursos de català per als funcionaris del Consell i per als
Formació en català adreçada al personal de la corporació i també als
treballadors dels ajuntaments
ajuntaments de Mallorca. Per al personal de la corporació s’oferiren
cursos de nivell C1 i de llenguatge administratiu, també de
llenguatge igualitari i dos tallers de reforç de C1 i LA. Per al personal
dels ajuntaments de Mallorca s’oferiren cursos de llenguatge
igualitari i tallers de reforç dels nivells C1 i LA.
Som molts!
Cançó per animar tothom a parlar en català, especialment als que
l’han après recentment i no l’han après a parlar perfectament. Es va
difondre per xarxes socials i se n’ha emès la publicitat per IB3, Canal
4, etc.
Xarxa de Dinamització Lingüística
Xarxa de comunicació amb els ajuntaments de Mallorca per
difondre les activitats de l’àmbit lingüístic.
Informcat
Publicació trimestral pròpia en què es recullen tant les principals
activitats del Consell de Mallorca pel que fa a foment de la llengua
com les d’altres institucions.
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Breu descripció de l’actuació

39

76
81

Cursos de nivell B1 per al personal de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials (IMAS)
Informació sobre les subvencions de foment de l’ús del
català als comerços i a les entitats associatives

90

Web del Consell amb materials didàctics en català

97

Subvencions de foment del català en el comerç i les
entitats associatives

Contractació de professors de català per impartir cursos en horari
laboral als professionals de l’IMAS, per obtenir el nivell B1 de català.
Roda de premsa i nota de premsa, informació per xarxes socials
sobre el termini de presentació de sol·licituds, els beneficiaris i els
requisits de la convocatòria de foment de l’ús del català als
comerços i a les entitats associatives.
Difusió per mitjà del web del Consell de materials didàctics en
català: Llocs i mots, recursos d’aprenentatge...
Línies d’ajut als comerços i a les entitats associatives de Mallorca per
al foment de l’ús del català en rètols, impresos, cartes de restaurant,
fulletons, etc.

Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
Acció del Pla
d’Actuacions
121

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Convocatòria d’ajuts de llibres i fonogrames en català

129

Taller de fonètica i dicció de català per a professionals
dels mitjans de comunicació
Taller de redacció per als professionals dels mitjans de
comunicació
«El Pic. Un apunt sobre paraules»

Ajuts destinats als llibres i fonogrames en català per a les editorials i
discogràfiques de Mallorca (200.000 euros per a llibres i 60.000
euros per a fonogrames).
Tallers adreçats a professionals dels mitjans de comunicació en
català per millorar-ne la fonètica i la dicció.
Tallers adreçats a professionals dels mitjans de comunicació en
català per millorar-ne la redacció.
Espai al programa Al dia d’IB3 Ràdio en què es parla de la tasca de
normalització lingüística dels ajuntaments de Mallorca i de la resta
d’illes des de la perspectiva dels tècnics lingüístics que hi treballen.

129
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AGENT EXECUTOR: CONSELL INSULAR DE MENORCA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
12

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Cursos de català per a adults

12

Conveni entre el Consell Insular de Menorca (CIM) i els
ajuntaments de Menorca per a la prestació del servei
d’educació de persones adultes, que preveu formació en
llengua catalana

13

Cursos de català per a treballadors de l’Administració
pública

13

Sessions formatives de català per a treballadors de
l’Administració pública
Difusió de recursos per aprendre català

Conveni amb les escoles d’adults de Menorca per consolidar l’oferta
de classes de català que ofereixen.
Amb la subscripció d’aquest Conveni s’ofereix a la població adulta de
Ferreries formació en llengua catalana; més concretament:
— Curs escolar 2017-2018: B1 (2 h/setmana), B2 (2 h/setmana), C1
(3 h/setmana)
— Curs escolar 2018-2019: A2 (2 h/setmana), B1 (2h/setmana), B2
(2 h/setmana), C1 (3 h/setmana)
Organització de cursos dels nivells B1, B2 i C1 per al personal de les
diferents administracions públiques de Menorca, inclosos en el Pla
de Formació Contínua del CIM.
Organització de tallers formatius específics d’expressió oral en
català inclosos en el Pla de Formació Contínua del CIM.
Difusió dels recursos que tenen a l’abast els aprenents de llengua
catalana a Menorca a través del web i del Facebook del Servei
d’Assessorament Lingüístic (SAL) del CIM.
Campanya de voluntariat lingüístic entre els treballadors del CIM
per facilitar l’expressió oral en català i millorar la fluïdesa dels
treballadors no catalanoparlants a l’hora d’expressar-se en aquesta
llengua.

14

Campanya «Berena en Català»

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
27

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Programa «Alternanits»

36

Programa «Viu la biosfera»

Programa d’oci juvenil alternatiu, promogut pel Departament de
Joventut del CIM, en què es garanteix l’ús de la llengua catalana com
a llengua vehicular.
Oferta d’excursionisme i activitats relacionades amb la reserva de la
biosfera de Menorca que inclou, entre els seus objectius, el
coneixement del medi i la integració lingüística.
41

38

«La ruta dels enigmes»

Gimcana lingüística a través d’alguns comerços de Maó organitzada
durant la setmana de la Fira del Llibre en Català.
38
«Taula de paraules»
Activitat adreçada als treballadors del CIM perquè omplissin la
figura d’una taula de la cultura talaiòtica amb notes adhesives amb
paraules pròpies de la parla de Menorca.
38
«Expressa un desig de Nadal i Cap d’Any en la teva
Activitat intercultural i d’intercanvi lingüístic adreçada als
llengua»
treballadors i als usuaris del CIM perquè omplissin l’arbre de Nadal,
ubicat al vestíbul del CIM, amb adorns nadalencs amb un desig en la
llengua pròpia de cadascú.
Ajuts per fomentar l’ús del català en l’àmbit esportiu
Convocatòria d’ajuts per fomentar l’ús del català entre les entitats i
els clubs esportius, als quals s’ofereix assessorament per introduir el
català en les seves activitats i en la documentació que generen.
Vocabulari visual Terminologia de les festes de Menorca (2).
Edició de 8.000 exemplars d’aquest lèxic amb terminologia pròpia
de les festes per promoure’n un millor coneixement entre la
Ornaments del cavall i altres elements materials
població de Menorca en general i la nouvinguda en particular.
XIV Fira del Llibre en Català
Organització de la Fira del Llibre en Català amb activitats
vehiculades en català (presentacions, teatre, tallers, etc.) i exposició
de tota l’oferta editorial en català i de les revistes en català que es
poden trobar a Menorca.
XVI Premi F. de Borja Moll de Contes i Rondalles
Convocatòria del Premi amb l’objectiu general de fomentar la
creació literària en català entre els estudiants de secundària i
batxillerat.
Concurs «Lletres i mots»
Realització del concurs «Lletres i mots», de lletrejar paraules,
adreçat als alumnes de 3r d’ESO dels centres docents de Menorca.
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció del Pla
d’Actuacions
81

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Campanya «Feina, esport, cultura, vida... Fes lloc al català»

90

Difusió de vocabularis d’oficis

Campanya (tríptics, pòster, bàner i falques) entre els comerciants (a
més d’altres agents) sobre els ajuts del CIM per al foment de l’ús del
català i de l’assessorament que poden rebre de l’Administració
pública.
Difusió de 12 vocabularis de diferents oficis, elaborats per la Xarxa
d’Assessors Lingüístics de Menorca, entre empreses i centres
formatius de l’illa que imparteixen ensenyaments de les professions
42

97

Ajuts per fomentar l’ús del català en els comerços i en els
establiments turístics
Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu

a què es refereixen (hostaleria, mecànica, perruqueria, comerç,
lampisteria, construcció, etc.).
Convocatòria d’ajuts per fomentar l’ús del català en el món
empresarial (comerços, empreses d’hostaleria i restauració, etc.).

Acció del Pla
d’Actuacions
121

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Ajuts a l’edició en llengua catalana

131

Ajuts a la creació de pàgines web en català

Convocatòria d’ajuts a la producció editorial i fonogràfica en llengua
catalana.
Convocatòria d’ajuts per fomentar la presència del català en les web
i oferta d’assessorament per a la creació de material informàtic en
català.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT D’ALAIOR
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
9

Nom de l’actuació
Contacontes
Promoció de la literatura infantil en català

12

Formació en llengua catalana. Subscripció de convenis

Breu descripció de l’actuació
Llengua vehicular: català.
El programa de contacontes, que es duu a terme a la Biblioteca
d’Alaior, s’ha ampliat també a la urbanització de Cala en Porter, on
conviuen segones generacions d’emigrants, estrangers i població
autòctona. El programa contacontes va incloure els contes
següents:
Prosèrpina i el sistema solar, amb Laia Galceran
En construcció, amb Gemma Moll
El viatge, amb Laia Galceran
El valor de l’amistat, amb Maria Galetta
El viatge, amb Ruth Delgado
Damià el bufó i El conte del rei amb orelles de cavall, amb Joan Maria
Pascual
La història interminable, amb Xavi Álvarez
Pintem el món, amb Sílvia Vivó
Què és la felicitat?, amb Beta Teatre
Cor, valentes, amb Maribel Silvent
El meu regal, el teu regal, amb Paola Cibin
L’arbre del somrís, amb Artristras
Dues històries d’estiu, amb Makiko Sesé
Ritmes i contes, amb Belén Gardés
Món acolorit, amb Sílvia Vivó
La brúixola de les emocions: una de rondalles menorquines, amb Fanny
Gómez
Les Bruixes, amb Lídia Clua
N’Andreu que s’enfilava, amb Maria Galetta
Sota l’arrel, amb Alícia Ruata i Marina Ibarra
Amb la subscripció d’aquests convenis s’ofereix a la població adulta
d’Alaior, entre altres activitats, formació en llengua catalana.
44

12

15

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Menorca per a la prestació del servei
d’educació de persones adultes 2018-2022, que preveu
formació en llengua catalana.
Servei d’assessorament lingüístic

Curs escolar 2017-2018: català A1-A2 (3 h/setmana), català B2 (3
h/setmana) i llengua de signes catalana (2 h/setmana)
Curs escolar 2018-2019: català A1 acollida (3 h/setmana) i català B2
(3 h/setmana).
L’Ajuntament d’Alaior disposa d’un servei d’assessorament lingüístic
públic i gratuït. Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 8.30 h a 15.30
h.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
39

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Nit de gloses a Alaior

Activitat de promoció de la literatura popular de Menorca a càrrec de
Glosadors d’Alaior.

Teatre

El lladre de memòria, de Mari Genestar (març)
Premi Teatre de Butxaca 2017
Coses de dones, amb Set i Mig Teatre (març).

V Setmana del Teatre

El malalt imaginari, de Jean Baptiste Poquelin Molière, Festuc Teatre
La Sireneta, de Hans Christian Andersen, Festuc Teatre
La Caputxeta Vermella, de Charles Perrault, Festuc Teatre.

Taller d’escriptura creativa

Taller d’escriptura creativa «Narrar la vida: les escriptures del jo», a
càrrec de Mariona Fernández
Gener-juny de 2018, a la Biblioteca Pública.

Recitals poètics i presentació d’un poemari

Dones en Vers: «Poetesses de Menorca llegeixen els seus versos». Acte
en commemoració del Dia de la Dona i del Dia Internacional de la
Poesia (març).
Presentació del poemari Mar propi, a càrrec de l’autora, Blanca Argilés,
i el poeta alaiorenc Pere Gomila.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT D’ALARÓ
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
12

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Cursos de català en col·laboració amb l’IEB

Cursos de català en col·laboració amb l’IEB.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Cinema a la fresca en català 2018

Projecció de dues pel·lícules adreçades a tots els públics.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT D’ALGAIDA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
9

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Taller per als infants

9

Activitat de fang

9

Teatre: La mar de sensacions

9

Festival Internacional de Teresetes

9

Teatre: Desaparicions al museu

9

Taller de ràdio «Zero.Zero»

9

Taller de plastilina. «El dimoni»

9

Estampació de bosses de tela

9

II Torneig de Voleibol (3x3)

9

Contacontes

9

Contacontes per a infants de 4 a 10 anys

Taller per als infants per adornar el fogueró. A plaça. Organitzat
per Merdufais. 16 de gener, 18.00 h.
Manualitats amb fang adreçades a infants. A l’escoleta Flor de
Murta. 18 d’abril, 11.30 h.
A càrrec dels alumnes de 3 a 7 anys del taller de teatre AlgaidArts.
Acte organitzat per AlgaidArts. 5 de maig, 11.20 h.
Au Bout Du Fil Circus – Penjant d’un fil Circ. A càrrec de la companyia
Pelele. Direcció: Paz Tatay. Tereseters: Paz Tatay i Marie de
Nazelle. Música: Christophe Sabatié. Acte organitzat per
l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta de l’Església. 18 de maig, 17.30
h.
A càrrec dels alumnes del taller de teatre AlgaidArts. Acte
organitzat per AlgaidArts. Al Casal Pere Capellà. 20 de maig, 12.00
i 18.00 h (dues representacions).
Els joves del poble visiten Titoieta Ràdio per enregistrar falques
publicitàries amb contingut mediambiental. 3 de juny, 16.00 h.
Taller de plastilina adreçat a infants majors de 4 anys. A càrrec de
Cati Baobab. A la sala d’exposicions del Casal Pere Capellà.
Organitzat per la Biblioteca Municipal d’Algaida amb el patrocini
del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell de Mallorca.
10 de gener, 17.00 h.
Activitat organitzada pel Casal dels Joves d’Algaida i dirigida a
joves de més de 12 anys. Al Casal dels Joves. 24 de març, 17.00 h.
II Torneig de Voleibol (3x3). Activitat organitzada pel Casal dels
Joves i dirigida a joves de més de 12 anys al Pavelló Andreu Trobat.
25 de marc, 16.00 h.
Enfaulat, a càrrec de Nou Vents Teatre. Al Casal Pere Capellà. 17 de
gener, 12.00 h.
Contacontes «Una dolçor de contes».
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9

Taller de slime

9

Contacontes per a infants a partir d’1 any

9

Taller de ioga per a infants

9

Taller «Experimentam amb la cuina saludable»

9

Taller de punts de llibre

9

Activitats ambientals pel Dia Mundial del Medi Ambient

9
9

Horabaixa sostenible. Decoració
de casetes niu
IX Milla d’Algaida 2018. Objectiu 1.000

9

Taller infantil

9

III Voleibol de Platja Nocturn (3x3)

Narració de tres contes: L’Elmer, De què fa gust la lluna i El llop
sentimental. Un quart conte: La florpòtam, serveix de nexe d’unió.
Adreçat a infants de 4 a 10 anys. Realitzat per Voramar Teatre.
Organitzat per la Biblioteca Municipal d’Algaida, amb el patrocini
del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell de Mallorca.
25 de gener, 17.00 h.
Taller de slime a càrrec de Magda Mulet, Florencia Ricciardi i
Guillem Pou. Activitat organitzada pel Casal dels Joves d’Algaida i
dirigida a joves de més de 12 anys. Al Casal dels Joves. 1 d’abril,
12.00 h.
Contacontes per a infants a partir d’1 any. Organitzat per
l’associació de famílies Panxes Roges. A l’escoleta municipal Flor
de Murta. 25 abril, 17.00 h.
Taller de ioga per a infants de 5 a 12 anys a càrrec de Magdalena
Cardell. Màxim, 15 infants. Taller organitzat per AlgaidArts. 5 de
maig, de 17.00 a 18.30 h.
A càrrec de Laura Concolino. Dirigit a infants de 0 a 3 anys. A
l’escoleta municipal Flor de Murta. Organitzat per l’Ajuntament
d’Algaida. 8 de maig de 16.30 a 18.30 h.
Taller de punts de llibre a càrrec de Jerònia Pou Tomàs. Dirigit a
nins i nines de 3 a 12 anys. Organitzat per la Biblioteca Municipal
d’Algaida. Al Casal Pere Capellà. Dimecres, 9 de maig, 17.00 h.
Els infants sembraren planters d’hort i experimentaren amb la
terra, les llavors i l’aigua. A l’escoleta Flor de Murta. Diumenge, 3
juny, 17.30 h.
Decoració amb pintura de casetes niu per a ocells, creades
pel Casal dels Joves d’Algaida. Diumenge, 3 juny, 17.30 h.
Diada esportiva amb la competició i activitats per a tota la família.
10 de maig, 16.30 h.
Elaboració d’un drac per celebrar l’inici de festes i preparació de
les pancartes que anuncien les festes d’estiu. Organitzat pel Casal
dels Joves, amb la col·laboració de l’Associació de Veïns COF Pina.
A Plaça. 17 de juny, 11.00 h.
II Torneig de Voleibol de Platja Nocturn (3x3) per a joves a partir
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9

Olimpíades Pageses

9

I Concurs Watermelon

9

Taller de còmic

9

Festa de la Sabonera i Futbol Bimbolla

9

Berenar de creps + taller de
bolles de Nadal gegants

9

Actuació musical infantil

9

Torneig d’escacs Sant Jaume

9

VI Torneig de Futbet 5

9

Cercavila de Nadal

9

Taller d’instruments tradicionals

Tallers de lectura fàcil

de 12 anys. Ho organitza el Casal dels Joves d’Algaida a les pistes
exteriors del Pavelló Andreu Trobat. Dilluns, 18 de juliol de 2016,
19.00 h.
II Olimpíades Pageses. Proves a l’aire lliure d’activitats
relacionades amb la ruralia. Per a joves nascuts a partir del 2002
(inclòs). 21 de juliol, 16.00 h.
Activitat dirigida a joves nascuts a partir del 2002. Organitzat pel
Casal de Joves. 21 de juliol, 16.00 h.
Taller gratuït dirigit a majors de 14 anys. L’organitza el Casal dels
Joves d’Algaida i el Centre d’Estudis de l’Esplai Casal dels Joves. Al
Casal dels Joves d’Algaida. 22 de juliol, 16.00 h.
Festa de la Sabonera i Futbol Bimbolla. Activitat gratuïta
organitzada pel Casal dels Joves d’Algaida. A les Escoles i al Pavelló
Andreu Trobat. 22 de juliol, 18.00 h.
Berenar de creps + Taller de bolles de Nadal gegants per
engalanar l’arbre de la placeta de l’Església. Organitzat pel Casal
dels Joves d’Algaida. Al Casal dels Joves. 15 desembre, 16.00 h.
Actuació musical infantil a càrrec del grup Mel i Sucre. A Plaça. 29
de desembre, 17.00 h.
Torneig d’escacs Sant Jaume, Campionat de Mallorca Llampec. A la
sala polivalent des Porrassar. 22 de juliol, 10.30 h.
VI Torneig de Futbet 5 (familiar). Organitzat pel Casal dels Joves
d’Algaida amb la col·laboració del CE Algaida. Al Pavelló Andreu
Trobat. 22 de juliol, 20.00 h.
Els joves d’Algaida organitzen una ruta per les cases per cantar un
petit repertori de nadales. Organitzat pel Casal dels Joves
d’Algaida i Joves Cantaires d’Algaida. 23 de desembre, 20.00 h.
A càrrec de Càndid Trujillo, professor de l’assignatura d’Instrument
Tradicional de l’Escola Municipal de Música d’Algaida (EMMA).
Taller obert per a tots els infants de 6 a 12 anys. Organitzat per
l’EMMA. A la sala d’exposicions del Casal Pere Capellà. 20 de gener,
12.00 h.
L’Ajuntament d’Algaida va iniciar els tallers de lectura fàcil l’any
2015. L’objectiu principal d’aquesta activitat és acostar la lectura,
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de manera senzilla, als col·lectius amb dificultats lectores i/o de
comprensió. Es pretén també ajudar a crear lectors autònoms i
entusiastes.
Amb la finalitat d’obrir aquest projecte al públic en general i que
se’n fes ressò i, alhora, oferir més eines als participants del club de
lectura, es va crear una secció de lectura fàcil a la Biblioteca
Municipal d’Algaida. Durant el curs 2017-2018 s’ha duit a terme la
mateixa activitat, amb la mateixa metodologia i organització, atès
l’èxit de les dues edicions anteriors.
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
38

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Teatre: FAM

Obra dirigida per Vicenç Oliver (Can Salem). Organitzat per
Inperencia Teatre. 25 de març, 19.00 h.
Concert a càrrec dels professors de l’Escola Municipal de Música
d’Algaida. Lectura de poemes de Josep Maria Llompart a càrrec
dels alumnes de lectura fàcil, amb motiu de la celebració de l’Any
Llompart, que commemora el 25è aniversari del traspàs del
l’escriptor, poeta, editor, crític, articulista, assagista, traductor,
docent, activista cultural i jurat dels Premis Castellitx.
Retransmissió en directe per Titoieta Ràdio. Organitzat per
l’Ajuntament d’Algaida. A l’Auditori del Casal Pere Capellà. 2 d’abril,
19.00 h.
Contribució a la inauguració de l’exposició «Josep Maria Llompart:
vivències algaidines i llucmajoreres», a càrrec de Coloma Julià i
Pilar Arnau. Organitzada per la Delegació d’Algaida de l’Obra
Cultural Balear. Seguidament, recital de poemes de l’escriptor per
part dels alumnes de batxillerat de l’IES Llucmajor. Al Casal Pere
Capellà. 27 d’abril, 20.00 h.
Venda de llibres en català i intercanvi d’un llibre per un litre d’oli o
de llet destinat a les famílies necessitades del municipi. A càrrec de
la delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear, intercanvi
organitzat per la Regidoria de Serveis Socials i Benestar i la
Regidoria d’Educació i Cultura de l’Ajuntament d’Algaida. A Plaça.

Acte de lliurament dels Premis Castellitx

Inauguració de l’exposició «Josep Maria Llompart:
vivències algaidines i llucmajoreres»

Venda de llibres en català i intercanvi solidari
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13 de maig, 17.30 h.
Teatre: Smiley, una història d’amor
Gustatio romana

Itinerari literari per Palma seguint les passes de Josep
Maria Llompart
Teatre: S’inunda Venècia

Festa de la Pau de Castellitx

Sant Antoni

Revetla de Sant Honorat

Inauguració de l’exposició de les obres de pintura
presentades als Premis Castellitx 2018

Inauguració de l’exposició «Dones excepcionals en el

Obra de Guillem Clua, dirigida per Joan M. Albinyana. El Somni
Produccions. 23 de juny, 21.00 h.
Sopar teatralitzat amb música en viu. Text original i direcció: Albert
Forés Gómez i Daniel Iranzo. Interpretació: Xisca Puigserver.
Música: Yayo Àlvarez. 17 de juny, 21.00 h.
Organitzat per les delegacions de Llucmajor i Algaida de l’Obra
Cultural Balear. 17 de novembre, 9.00 h.
Autor i director: Miquel Mas Fiol. Intèrprets: Bel Albertí, Joan
Girart, Bet Palou i Toni Vich. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida
amb el patrocini del CACIM del Consell de Mallorca. A l’Auditori del
Casal Pere Capellà. 28 de desembre, 20.30 h.
Amollada de coets per anunciar el començament de la festa.
Concentració a Plaça. Sonada dels xeremiers. Partida a peu cap a
Castellitx. Activitats i jocs infantils per a tots els nins i nines
damunt l’era. Missa a l’església de la Pau de Castellitx. Ballada
popular. Organitzat pels quintos i quintes del 98. 3 d’abril, a partir
de les 9.30 h.
Encesa de foguerons amb els dimonis Pitxerel·lo i Pitxerel·la.
Cercavila amb la colla de xeremiers. Foguerons, torrada i vi per a
tothom. Festa amb les ximbombes, les xeremies i glosades.
Durant la vetlada ballada d’en Pitxerel·lo i na Pitxerel·la.
Cercaviles amb els caparrots i la Banda de Música d’Algaida.
Encesa dels foguerons a càrrec del Ball de Dimonis Infantils
d’Alaró. Sonada de xeremiers. Ball de bot a càrrec de Roada.
Correfoc a càrrec del Ball de Dimonis d’Alaró. A Plaça, 15 de gener.
L’Ajuntament d’Algaida convoca els Premis Castellitx 2019, que
tenen com a objectiu promoure i divulgar la creació en els àmbits
literari, musical, fotogràfic i d’arts plàstiques i d’incentivar els
treballs d’investigació sobre el municipi.
Els Premis Castellitx 2019 s’estableixen en cinc àmbits temàtics:
literari, investigació, fotografia, arts plàstiques i musical. 2 d’abril,
18.00 h. A la sala d’exposicions del Casal Pere Capellà.
Obres i aportacions a la igualtat de quatre dones excepcionals:
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camp de l’educació»

Microteatre: Valentes dones

Teatre: Un matrimoni de Boston, de David Mamet

Concert de festes de la Banda de Música d’Algaida

Concert de Nadal
Concert didàctic participatiu: La bruixa MA-DUIXA

Concert cantata: La fàbrica de colors, de Sergi Salinas

Clara Hammerl, Rosa Sensat, Marta Mata i Margarita Comas.
Organitzada per l’Ajuntament d’Algaida amb la col·laboració de la
Direcció Insular d’Igualtat del Departament de Participació
Ciutadana i Presidència
del Consell de Mallorca. 23 de març, 19.00 h.
Interpretat per Bel Albertí i Lucia Luna, nova producció
d’Ovnipresents Teatre. Organitzat per l’Ajuntament d’Algaida. 23
de març, 20.00 h.
Direcció de Rafel Duran. Representació adreçada a públic jove i
adult a càrrec d’El Somni Produccions. Activitat organitzada per
l’Ajuntament d’Algaida amb el patrocini del CACIM del Consell de
Mallorca. 25 de gener, 19.00 h.
Concert de festes de la Banda de Música d’Algaida. Revival amb la
Banda. Organitzat per l’Associació de la Banda de Música d’Algaida
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida. A la placeta de
l’Església. 22 de juliol, 22.00 h.
Concert de Nadal dels alumnes del CEIP Pare Bartomeu Pou. Al
Pavelló Andreu Trobat. 21 desembre, 11.30 h.
Conte musical per a tota la família dirigit a infants de 3 a 8 anys.
Organitzat per Algaidarts i Musicart amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Algaida. A l’auditori del Casal Pere Capellà. 18 de
novembre, 18.00 h.
Interpretada per les corals de l’Escola de Música d’Algaida, EMAE
de Llucmajor, Sant Francesc d’Inca i Mésmúsica de Palma,
acompanyades per la Banda de Música d’Algaida. Organitzat per
l’Escola de Música d’Algaida, EMAE de Llucmajor i Banda de Música
d’Algaida, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algaida i
l’Ajuntament de Llucmajor. Al santuari de Cura. 3 de juny, 12.30 h.
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Concert de Santa Cecília

Concert de Marga Rotger

Concert de Santa Cecília de la Banda de Música d’Algaida i de la
Banda Lira Esporlerina, dirigit per Tomeu Aulí i Andreu Julià.
Homenatge a Leonard Bernstein. Narrador i director artístic:
Miquel Àngel Torrens. Organitzat per l’Associació de la Banda de
Música d’Algaida amb la col·laboració de l’Ajuntament. A l’Església.
Concert a Randa en commemoració de la festivitat del beat Ramon
Llull. Marga Rotger Trio, cantautora de Mancor de la Vall. Cançons
de somnis i de superació personal amb essència mediterrània i
pinzellades de jazz. A l’església de Randa, 11 de desembre, 19.30
h.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT D’ARTÀ
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Difusió de l’oferta de cursos de català del 2018 al municipi

Fullet d’activitats, xarxes socials, web municipal, etc.

3

Informació sobre l’oferta de cursos

9

Organització d’activitats lúdiques per a infants i joves

12

Cursos de català

El Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) està a disposició de tothom
que es vulgui informar sobre cursos, etc.
Cada departament o servei municipal organitza les seves activitats i
les fa, preferentment, en català (contacontes, activitats durant les
festes, etc.).
Conveni amb el CEPA Artà

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
38

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Organització d’activitats vehiculades en llengua catalana

— Mostra de Teatre Escolar
— Cicle de Teatre Íntim
— Cinema en català
— Concerts de grups en català
— Teatre
Programes en català de les festes del municipi.
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Promoció de les festes populars i les celebracions
tradicionals
Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari
Acció del Pla
d’Actuacions
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Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Establiment de l’exigència de coneixements de català,
com a requisit d’accés per fer feina a les residències
geriàtriques i altres centres assistencials de titularitat
pública
Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu

L’Ajuntament té regulat l’ús de la llengua catalana i els perfils
lingüístics que es demanen per a cada lloc de feina.

Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Creació de productes en català

— Web de l’Ajuntament en català
— App municipal en català
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE BUNYOLA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
12

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Cursos de català semipresencials al CEIP de Bunyola

Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament de Bunyola per
organitzar cursos de llengua catalana durant el febrer i el maig.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
36

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

«Rutes per sa Comuna», «Rutes natura Bunyola» i «Rutes
ciclistes» per Bunyola i Orient
Cinema a la fresca en català

Elaboració i difusió de tres fullets diferents amb informació de rutes
senderistes i ciclistes per sa Comuna de Bunyola i els seus voltants.
Projecció de la pel·lícula 100 metres en català el dia 11 d’agost a la
plaça.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE CALVIÀ
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
8

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

9

Participació en la campanya de voluntariat lingüístic
«Amb tu, en català», de l’entitat Paraula. Centre de Serveis
Lingüístics
Tallers de rap en català per a joves

12

Tallers de conversa per als ciutadans

15

Conveni de col·laboració amb l’IEB amb motiu de
l’obertura del Centre de Català

L’any 2018, com a activitat per als voluntaris i aprenents, l’Ajuntament
i Paraula organitzaren una visita guiada a la finca pública Galatzó, que
es va dur a terme en dues parts: el 21 d’abril i el 26 de maig.
El mes de juny l’Ajuntament de Calvià va col·laborar amb la Direcció
Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca en l’organització
d’un taller de rap per a joves entre 12 i 17 anys, que es va dur a terme
al Casal de Joventut Es Generador (Son Caliu) els dies 2, 9 i 16, i que va
comptar amb la participació de cinc joves.
Organització de tallers de conversa en català per als ciutadans en
col·laboració amb l’IEB. En la convocatòria d’estiu del 2018 se’n van
organitzar dos: un del nivell A2 (que no es va fer per manca de
quòrum) i un del nivell B1, que es va fer amb 11 alumnes.
Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament de Calvià per al
funcionament i manteniment del Centre de Català de Calvià, que
s’obrirà durant l’any 2019. L’objectiu d’aquesta acció és facilitar
l’aprenentatge del català a les persones que no poden assistir a
cursos de manera regular i acostar els recursos per aprendre català
als habitants del municipi.
Des de fa ja molts d’anys, l’Ajuntament és punt d’informació i
inscripció de les proves oficials de la Direcció General de Política
Lingüística del Govern de les Illes Balears.

Col·laboració com a punt d’informació de les proves
oficials de català
Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
Acció del Pla
d’Actuacions
117

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Emissions de Ràdio Calvià el 50 % com a mínim en català

117

Publicació de la revista mensual municipal Calvià el 50 %
com a mínim en català

La contractació del servei que gestiona la ràdio pública municipal
preveu el 50 % com a mínim de continguts en català en la
programació (contracte signat el 31/10/2017).
La contractació del servei que gestiona la revista municipal Calvià
preveu el 50 % com a mínim de continguts en català de la publicació
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(contracte signat el 31/10/2017).
Publicacions municipals

Publicació de la revista Entorn de Calvià

L’Ajuntament té diverses línies de publicacions, entre les quals
destaquen:
— Col·lecció «Memòria de Calvià» (íntegrament en català): el 2018 se
n’ha començat a preparar el número 5, que es publicarà el segon
semestre de 2019.
— Col·lecció «Valldargent» (íntegrament en català): el 2018 s’ha
publicat Aproximació a la toponímia i l’antroponímia de Calvià, de Josep
Noguerol, en dos volums, que fan els números 8 i 9 de la col·lecció.
— «Fotografia de premsa» (bilingüe català-castellà): el 2018 no se n’ha
publicat cap número.
D’ençà el gener de 2013 l’Ajuntament publica amb caràcter semestral
o anual la revista Entorn, amb dossiers fets per especialistes i diverses
seccions, tot al voltant d’un tema monogràfic per a cada revista. La
revista, tret d’algun article o col·laboració puntual, es fa íntegrament
en català. De moment se n’han publicat sis números, dedicats al medi
ambient, el territori i l’urbanisme, la cuina, el cinema, el turisme i la
dona. La dedicada al turisme es publicà el juliol de 2016.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE CAPDEPERA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Difusió de l’oferta de cursos de català del 2018 al municipi

3

Informació dels cursos de formació de llengua catalana i
l’autoformació que hi ha a disposició dels ciutadans

9

Activitats lúdiques per a infants i joves vehiculades en
llengua catalana

12

Recursos i formació específica en llengua catalana per a
adults nouvinguts

A través de les Guies d’Activitats Municipals 2017-2018 i 2018-2019, la
web municipal, l’agenda d’activitats mensual, Capdepera Ràdio, o
diverses xarxes socials.
Aquesta acció generalment s’ha duit a terme de manera presencial.
Comprèn informació de diferents tipus:
— De l’oferta de cursos dels certificats del MECR organitzats per
organismes diversos.
— Sobre les proves de català convocades per diferents organismes i
dates de les convocatòries.
— Sobre els cursos del FOLC i sobre homologacions i equivalències
dels diferents títols de català.
Capdepera disposa d’una variada oferta d’activitats lúdiques infantils i
juvenils organitzades pels diferents departaments municipals, bona
part de les quals són en català.
La majoria es desenvolupen al llarg de l’any, especialment durant el
curs escolar.
Són organitzades per:
— Les biblioteques públiques municipals (tallers i contacontes).
— El Centre Jove (tallers, cursos de teatre infantil i juvenil, mostra
d’arts escèniques infantil i juvenil, escoletes d’estiu).
— El Departament de Cultura (activitats matinals de teatre escolar,
matinals de cinema o alguns espectacles infantils (Ex: Moixonies
per créixer).
— L’Associació Cultural Cinema Capdepera.
També es fan activitats diverses de caire esportiu i musical.
Durant els cursos acadèmics 2017-2018 i 2018-2019 s’han duit a
terme cursos de nivell A2 a càrrec del CEPA Artà.
Els mesos de juliol i agost del 2018 alguns d’aquests alumnes
continuaren la formació assistint a un taller de reforç de conversa
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12

Oferta de cursos de català al municipi

14

Punts d’autoaprenentatge i informació de recursos
d’autoformació

amb vista a les proves orals dels certificats A2 i B1 (previstes per a
setembre de 2018).
Els cursos de català a Capdepera són organitzats per l’Aula d’Adults i
assumits per l’Ajuntament mateix, tret dels cursos d’ensenyaments
inicials i d’A2, que depenen del CEPA Artà.
Pel que fa al nombre d’alumnes, per cursos acadèmics, fou el
següent:
— Curs 2017-2018. A2: 16 alumnes; B1: 4 alumnes; B2: 6 alumnes, i
C1: 8 alumnes.
— Curs 2018-2019. A2: 11 alumnes; B1: 3 alumnes; B2: 4 alumnes, i
C1: 4 alumnes.
Durant el 2018 es va revisar i actualitzar el material dels espais
municipals d’autoaprenentatge de català, ubicats a les dues
biblioteques municipals i s’hi van fer 2 visites in situ.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Cinema a la fresca en català per les festes patronals

En el marc de les Festes del Carme de Cala Rajada es va projectar
Mascotes. Assistents: 150 persones, aproximadament
Aquesta activitat va obtenir una subvenció de la DGPL per un import
de 720,00 €.
L’Ajuntament convoca anualment dues modalitats d’aquests premis.
La categoria juvenil va adreçada als joves del municipi estudiants de
l’IES Capdepera i compten amb la col·laboració de l’IES i el suport
econòmic de l’Associació Cultural Cap Vermell.
En l’edició 2018 hi van participar 120 alumnes.

Premis juvenils del concurs de narrativa curta «Ploma de
ferro»

Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció del Pla
d’Actuacions
81

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Campanya i informació dels recursos lingüístics per a
l’empresa i normativa lingüística

L’Ajuntament de Capdepera fa anys que elabora i actualitza un seguit
de recursos lingüístics destinats al sector empresarial, especialment
de la restauració i l’hoteleria, atès que és un municipi dedicat
bàsicament al sector turístic i, per tant, amb un fort component
60

85

97

Difusió entre les empreses que ofereixen serveis al
municipi de la normativa que regula els usos lingüístics
en el seu àmbit d’activitat i dels ajuts i l’assessorament
que poden rebre de les administracions
Convocatòria anual d’una línia de subvencions per a la
normalització lingüística a les empreses municipals

multilingüe.
Estan disponibles de manera permanent al web municipal i també es
canalitzen de manera presencial a través de l’agent Servei Integral de
Qualitat Turística Empresarial (SICTED) del municipi.
Aquests recursos inclouen:
— La normativa lingüística que afecta les diferents empreses
— Recursos lingüístics
— Vocabularis diversos
L’any 2018 es van difondre les bases de les subvencions municipals
descrites a l’acció 97 entre les gestories, l’associació hotelera i les
empreses d’arts gràfiques del municipi.
Cada any l’Ajuntament consigna una partida pressupostària de
1.200,00 € de subvencions per a la normalització lingüística a les
empreses municipals per a diferents conceptes.
L’any 2018 únicament se’n va concedir una, per un import de 400 €.

Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
Acció del Pla
d’Actuacions
119

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Emissions en català a Capdepera Ràdio

El Reglament de Capdepera Ràdio estableix que un 75 % de l’emissió
ha de ser en català.
El Servei d’Assessorament Lingüístic emet a Capdepera Ràdio el
programa quinzenal Curiositats de llengua, que abraça des de difusió
de terminologia a oferta de cursos, prejudicis lingüístics o efemèrides.

Emissió del programa Curiositats de llengua
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
8

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Programa de voluntariat lingüístic i multicultural

12

Tallers de conversa en col·laboració amb l’IEB

13

Oferta formativa de llengua catalana de diferents nivells
per al personal de l’Ajuntament de Ciutadella, del
Patronat de l’Hospital i del Patronat d’Escoles Infantils
Promoció del Centre de Català de Ciutadella

Programa per afavorir l’aprenentatge i la pràctica oral del català, i
l’intercanvi lingüístic entre els usuaris del programa. A partir dels 16
anys.
L’IEB organitza tallers de conversa de tots els nivells durant els mesos
d’estiu en col·laboració amb l’Ajuntament de Ciutadella.
L’Ajuntament, mitjançant el Centre de Català de Ciutadella, ofereix la
matrícula gratuïta al seu personal per a la formació en llengua
catalana, segons el nivell que se li exigeix a l’Administració.
Es va muntar una paradeta del Centre de Català a la plaça de la
Catedral, en el marc de l’activitat «Sortim al carrer», de l’Ajuntament
de Ciutadella. Va servir per promocionar-lo i per informar els
ciutadans sobre les matrícules als exàmens lliures de llengua catalana
de la Direcció General de Política Lingüística, els cursos que ofereixen
i l’activitat de voluntariat lingüístic.
Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament de Ciutadella per al
funcionament i manteniment del Centre de Català de Ciutadella
durant l’any 2018. L’objectiu d’aquesta acció és facilitar l’aprenentatge
del català a les persones que no poden assistir a cursos de maner a
regular i acostar els recursos per aprendre català als habitants del
municipi.
Subvencions a l’Escola de Persones Adultes de Ciutadella per fer
cursos de llengua catalana de diferents nivells.

14

15

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Ciutadella
per al Centre de Català

Subvencions per a cursos de llengua catalana
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
38

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Gimcana lingüística

38

Activitats en català per al públic infantil, juvenil i adult a la

Gimcana lingüística al carrer en el marc de l’activitat «Sortim al
carrer», de l’Ajuntament de Ciutadella, el 17 de novembre. A partir
dels 16 anys.
Visites a la Biblioteca de les escoles, contacontes, xerrades i clubs de
62

Biblioteca Municipal

lectura juvenil i per a adults.

Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari
Acció del Pla
d’Actuacions
54

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Acció del Pla
d’Actuacions
90

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Col·laboració en l’elaboració de material didàctic i de
reculls de lèxic en català corresponents a diferents
sectors productius
Oferiment d’assessorament lingüístic als bars i
restaurants de Ciutadella

L’assessora lingüística forma part de la Xarxa d’Assessors Lingüístics
de Menorca, que elabora aquests materials.

Difusió de l’oferta formativa de llengua catalana de
L’Ajuntament, mitjançant el Centre de Català de Ciutadella, ofereix la
diferents nivells per al personal del Patronat de l’Hospital
matrícula gratuïta al personal del Patronat de l’Hospital Municipal per
Municipal
a la formació en llengua catalana, segons el nivell que se’ls exigeix.
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis

Assessorament lingüístic per a la correcció i la traducció de les cartes i
dels menús dels establiments.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE COSTITX
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Difusió de l’oferta de cursos de català

9

Teatre infantil en català

L’oferta de cursos de català al municipi es fa a través de l’educació
d’adults de la Mancomunitat Pla de Mallorca.
Addicionalment, aquesta informació també s’anuncia a través de
diferents mitjans locals: web municipal, Facebook, Whatsapp, i cartells
de difusió per diferents llocs i locals del municipi.
Actuació en llengua catalana, destinada als infants.

Informació dels cursos de formació de llengua catalana
Celebració de Sant Jordi, amb paradetes de llibres en
llengua catalana
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure

Informació dels cursos de formació de llengua catalana. Aquesta
acció generalment s’ha realitzat de forma presencial o telefònica.
Petites parades amb llibres per celebrar el dia de Sant Jordi, a la plaça
del Jardí del municipi.

Acció del Pla
d’Actuacions
28

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Escola d’estiu municipal

La llengua vehicular és el català.

39

Programació de les festes patronals

L’Àrea de Festes Municipals organitza i programa les festes patronals
de Costitx. La difusió d’aquests esdeveniments es du a terme a través
de l’edició de diferents programes en llengua catalana.
Es van projectar dues pel·lícules en català al centre de Ca ses Monges.

Cinema en català de contingut infantil i
juvenil
I Torneig de Scrabble
Club de lectura. Biblioteca municipal de Costitx

Torneig destinat al foment de la llengua catalana entre els joves.
Trobada per conversar sobre el conte llegit.

Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Tríptics informatius dels comerços i botigues del municipi

Tríptics editats en llengua catalana.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT D’EIVISSA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
8

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Voluntariat lingüístic

9

Tallers per a infants «Cobertura en català»

12

Tallers de conversa per a adults

12

Cursos de català per a adults en col·laboració amb l’IEB

15

Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Eivissa per al
Centre de Català

Programa en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Eivissencs que
fomenta la formació de parelles lingüístiques per tal de facilitar
l’aprenentatge i la pràctica dels coneixements orals en llengua
catalana.
Programa de tardes lúdiques per a infants, en col·laboració amb
l’Associació de Vesins de ses Figueretes, quinzenal o mensual, que
consta de tallers de manualitats, contacontes i activitats lúdiques
diverses, destinades a conèixer i gaudir del calendari de festes i
costums del seu entorn.
Taller de conversa en col·laboració amb l’Escola d’Adults, obert a la
població en general per facilitar la comprensió i l’expressió orals en
llengua catalana.
Manteniment i foment dels cursos de català impartits durant tot el
curs escolar en col·laboració amb l’IEB. S’han ofert tots els nivells (A1,
A2, B1, B2, C1 i C2).
Conveni de col·laboració entre l’IEB i l’Ajuntament d’Eivissa, amb
l’objecte de cobrir les despeses derivades del funcionament del
Centre de Català d’Eivissa en concepte d’assessorament lingüístic,
missatgeria, material didàctic i d’oficina durant l’any 2018.
Curs per treballar les actituds lingüístiques destinat al personal de
l’Ajuntament. Foment de la intercomunicació en català i de tècniques
per evitar situacions de crispació per motius lingüístics.
Proposta anual de calendaris sobre temes específics relacionats amb
les tradicions, el patrimoni, la cultura o la d’Eivissa.
Campanya per fomentar el coneixement de paraules en desús.
Consta de definició, amb il·lustració i vídeo animat, a través de la
pàgina web de l’Ajuntament i les xarxes socials.

Curs Espai lingüístic per a personal de l’Ajuntament

Calendari anual
«Les nostres paraules»

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació
65

d’Actuacions
26

Tallers de llengua per a infants de primària

26

Tallers d’estiu de llengua catalana

38

Coneixement de l’entorn «Cobertura en català»

Projecte didàctic per a l’aprenentatge i el reforç del català per a
infants d’educació primària, normalment per als nouvinguts, però
també per a qualsevol infant que tengui dificultats per aprendre
català.
Taller de reforç de la llengua catalana a l’estiu durant el mes de juliol.
Està adreçat a qualsevol alumne que vulgui aprendre o consolidar la
seua competència en llengua catalana. El curs és de 2 hores diàries,
de dilluns a divendres.
Activitats quinzenals dirigides a la població adulta, que consta de
visites guiades a diferents punts d’interès del municipi o xerrades i
activitats lúdiques lligades a celebracions puntuals per conèixer la
història, la cultura i les tradicions d’Eivissa.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT D’ESPORLES
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Campanya de difusió dels cursos català (octubre-febrer)

Difusió durant el mes de setembre dels cursos de català.

8

Parelles lingüístiques

9

Club de lectura infantil (6 sessions)

Es posa en contacte una persona catalanoparlant amb una no
catalanoparlant perquè conversin.
Trobada per conversar sobre el llibre llegit.

9

Club de lectura d’adults (8 sessions)

Trobada per conversar sobre el llibre llegit.

9

Club de lectura juvenil (5 sessions)

Trobada per conversar sobre el llibre llegit.

9

L’hora del conte per a infants (26 sessions)

Narració oral de contes i/o històries.

9

Lectures que fan créixer (3 sessions)

Presentació, treball i converses sobre lectures infantils i juvenils.

9

Obra de teatre Sant Antoni

9

Spaghetti on road

Obra de teatre breu del grup infantil del taller de teatre. Plaça del
Jardinet, 150 espectadors.
Espectacle infantil en català. Casa del Poble, 60 participants.

9

La flor romanial

9

El llop i les set cabretes

12

Cursos de català (octubre-febrer)

Teatre familiar en català. Arsis Produccions. Casa del Poble, 100
espectadors.
Teatre infantil musical en català. Companyia T. Gracia. Casa del Poble,
95 espectadors.
Cursos de català de tots els nivells, segons demanda.

Canta contes per a nadons (10 sessions)

Narració amb música i cançons.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
38

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Combat de gloses de Mateu Xurí i Maribel Servera

Gloses en català. Plaça del Jardinet, 150 espectadors.

38

Recepció als guanyadors del Goya 2018 al curtmetratge
d’animació amb Woody&Woody

Recepció oficial a Jaume Carrió, Laura Gost i Adriana Hernàndez,
guanyadors del Premi Goya 2018 al millor curtmetratge d’animació.
Projecció del curtmetratge Woody&Woody, com es va fer i col·loqui.
Casa del Poble, 180 persones.
Representació teatral de l’obra de Neus Nadal guardonada amb el
VIIIè Premi Llorenç Moyà. Casa del Poble, Teatre Mals Papers, 150
espectadors.

Capaltard

67

Artefactes musicals
La locura de los Brewster
Un tramvia anomenat desig
Teatre de barra

Obra teatral en català. Arsis Produccions. Casa del Poble, 40
espectadors.
Obra teatral en català dirigida per Aina Cortès. Teatronats. Casa del
Poble, 40 espectadors.
Obra teatral en català. El Somni Produccions. Casa del Poble, 55
espectadors.
Microteatre als bars: Cafè Nou (La possessió de Hamlet)

Roja
Toc toc

Teatre en català amb Alicorn Teatre. Casa del Poble, 80 espectadors.

Dones amb cor

Concert.

Música i poesia

Concert de música i poesia organitzat per Mà de Música. Frederic Ruiz
i Xisco Busquets com a recitadors i Sílvia Serrano com a violoncel.
Concert de Tomeu Penya. Casa del Poble, 118 espectadors

Tomeu Penya. 50 cançons
Els músics de Bremen
VIII Trobada de Bandes Infantils i Juvenils

Espectacle de teatre d’ombres. Companyia Els Músics Viatgers, de
Francesc Bonnín. Casa del Poble, 57 espectadors.
Trobada de bandes de música infantils i juvenils organitzada per
l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esporles. Pavelló del CEIP
Gabriel Comas i Ribas, 200 espectadors.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE FELANITX
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
9

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Contacontes i tallers

12

Classes de català per a adults

Contacontes i tallers al llarg de l’any (Àrea de Biblioteques i Casa de
Cultura).
Classes de preparació per a les proves de català (Escola d’Adults).

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
28

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Activitats d’estiu

Escola juvenil i sortides (Àrea de Joventut)

Diada «Mou-te amb cap»

Activitats de lleure a la plaça (Àrees de Serveis Socials,
Desenvolupament Local i Biblioteques).
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE FERRERIES
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
9

Nom de l’actuació

Acció del Pla
d’Actuacions
39

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Abril Contes Mil: «Contes del món»

Ruta de contes en català per diversos indrets del poble: El lleó i l’ocell,
La sorpresa de la Nandi, Madlenka, Petita i gran Marie Curie, Frederick i Jo,
astronauta.
Es tracta d’una selecció de contes relatats en català a diferents espais
públics de Ferreries al llarg del mes d’abril.
9
Gimcana de Sant Bartomeu
Recorregut de noves proves de destresa i enginy per equips sobre els
Protocols i els costums de les festes de Sant Bartomeu, i per conèixer
també la terminologia específica de les festes patronals. Dirigida al
jovent de Ferreries. Agost.
12
Conveni entre el CIM i els ajuntaments de Menorca per a la Amb la subscripció d’aquest Conveni s’ofereix a la població adulta de
prestació del servei d’educació de persones adultes, que
Ferreries formació en llengua catalana; més concretament:
preveu formació en llengua catalana
— Curs escolar 2017-2018: B1 (2 h/setmana), B2 (2 h/setmana), C1
(3h/setmana)
— Curs escolar 2018-2019: A2 (2 h/setmana), B1 (2h/setmana), B2
(2 h/setmana), C1 (3h/setmana)
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Breu descripció de l’actuació

Glosat en el marc de les festes patronals de Sant Bartomeu Glosat amb els glosadors Jaume Janer, Moisès Coll, Bep Moll, Marc
Barceló i Joan Moll, amb Lluís Janer a la guitarra, per a la difusió
d’aquesta composició poètica popular entre la població.
Premi Literari Francesc d’Albranca
Premi literari de caràcter anual que es divideix en diferents categories:
escolars i adults. Els originals s’hi han de presentar en català.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT D’INCA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Edició del tríptic Programa de llengües 2018

8

Tallers organitzats pel Servei d’Intermediació Intercultural
municipal

8

Activitats de foment de la lectura adreçades als alumnes
dels centres educatius d’Inca

L’Ajuntament d’Inca elabora anualment un tríptic amb els recursos
per a l’aprenentatge d’idiomes a la ciutat, en el qual destaca de forma
preferent la llengua catalana. S’hi recull l’oferta següent:
— Cursos oferts per l’IEB en col·laboració amb l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament d’Inca.
— Tallers gestionats per Creu Roja amb la col·laboració de l’Àrea de
Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca.
— Cursos oferts per l’Escola Oficial d’Idiomes d’Inca.
— Cursos oferts pel Centre d’Educació de Persones Adultes Francesc
de Borja Moll.
— Recursos que ofereix el Centre de Català d’Inca, per a
l’autoaprenentatge en llengua catalana.
— Programa de Voluntariat Lingüístic de l’associació Paraula.
S’edita el mes de gener de cada any.
Aquests tallers tenen com a principal objectiu el coneixement de les
dues llengües cooficials de la Comunitat Autònoma com un
instrument imprescindible per a la integració de les persones
immigrades. Durant l’any 2018 es dugueren a terme tallers
d’alfabetització i d’altres de caire cultural. S’hi treballà sobretot
l’expressió escrita i oral amb continguts socials i culturals de les Illes
Balears.
El perfil de les persones usuàries ha estat el de dones de nacionalitat
magribina.
Amb motiu de la Festa del Llibre 2018, el 23 d’abril s’organitzaren les
següents activitats relacionades amb la lectura:
— Lectura al carrer sobre la temàtica d’igualtat de gènere, a càrrec
d’alumnes dels centres educatius d’Inca.
— Tallers i activitats a càrrec de l’EOI Inca: confecció de marca
pàgines en diferents idiomes, endevinalles i Poetry Slam.
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9

Programació de teatre en català adreçat a alumnes en
edat escolar del municipi d’Inca durant el 2018

9

XXX Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Inca

9

Cursos de ball de bot per a infants

12

Organització de cursos de llengua catalana al municipi en
col·laboració amb l’IEB

12

Tallers de conversa en col·laboració amb l’IEB

15

Col·laboració amb l’IEB per al Centre de Català d’Inca

Amb l’objectiu de fomentar el teatre en català entre el col·lectiu en
edat escolar a Inca, es programaren les funcions següents:
— Overbooking. Companyia Volemvolem. Públic familiar. Participació:
160 persones. Data: 07/01/2018.
— La flor romanial, amb motiu de la Festa del Llibre 2018.
Participació: 500 persones (públic infantil i familiar). Data:
23/04/2018.
Vola, Valentina, amb motiu de la Festa del Llibre 2018. Participació:
729 alumnes (alumnes de 4 i 5 anys dels centres educatius d’Inca).
Dates: del 17 al 19/04/2018.
L’Ajuntament d’Inca, per tal de promoure l’afició a les arts escèniques
entre tots els alumnes dels centres del municipi, convoca anualment
aquesta Mostra, adreçada preferentment a representacions en llengua
catalana per part d’alumnes de centres educatius d’Inca i grups
d’educació en el lleure. El programa de les representacions que es
dugueren a terme en llengua catalana fou el següent:
24/05/18: L’arbre màgic, a càrrec d’alumnes de 4t d’educació primària
del CEIP Miquel Duran i Saurina. 26 alumnes.
31/05/18: Tirant lo Blanc, contra els paranys de l’amor romàntic, a càrrec
d’alumnes de l’IES Berenguer d’Anoia. 33 alumnes.
01/06/18: La desaparició de l’homenet verd, a càrrec dels alumnes de 5è
d’educació primària del CEIP Llevant. 25 alumnes.
Cursos en format d’activitats extraescolars, un cop per setmana
d’octubre a maig, per a infants a partir de 4 anys.
Des de l’Ajuntament d’Inca se subscriu anualment un conveni de
col·laboració amb l’IEB per a l’organització de cursos de llengua
catalana. El 2018 va tenir lloc un curs de català nivell C1 de febrer a
maig, i posteriorment un curs de català nivell B2 d’octubre de 2018 a
gener de 2019.
La mitjana d’inscrits a cada un dels cursos va ser de 25-30 alumnes
per curs.
L’IEB organitza tallers de conversa de tots els nivells durant els mesos
d’estiu en col·laboració amb l’Ajuntament d’Inca.
Des del gener de l’any 2010 l’Ajuntament d’Inca col·labora amb l’IEB
per al Centre de Català d’Inca, a través d’una aportació econòmica
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15

Assessorament per a l’aprenentatge de la llengua
catalana a través del Servei Municipal de Normalització
Lingüística de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca

anual i de la cessió i el manteniment de les dependències on està
ubicat. D’altra banda, l’IEB aporta la persona encarregada del centre.
L’aportació municipal per al 2018 va ser de 5.000 €.
L’objectiu d’aquesta acció és facilitar l’aprenentatge del català a les
persones que no poden assistir a cursos de manera regular, acostar
els recursos per aprendre català als col·lectius no catalanoparlants
que resideixen i treballen a les Illes Balears i oferir als habitants del
municipi un accés senzill, directe i ràpid a l’aprenentatge de la llengua
catalana.
El Centre de Català d’Inca disposa d’una taula i material d’estudi
(fitxes, llibres, etc.) per a les persones usuàries, així com d’una taula
amb ordinador. L’horari d’obertura durant el 2018 va ser el següent:
el dilluns i el dimecres, de les 9.30 a les 13.30 hores i de les 16 a les 19
hores, i el dimarts, el dijous i el divendres, de les 9.00 a les 15.00
hores.
L’Àrea de Cultura municipal ofereix el Servei Municipal de
Normalització Lingüística, que, entre d’altres funcions, ofereix
assessorament en qüestions d’aprenentatge de la llengua (matrícula
de cursos i inscripcions per a les proves oficials per acreditar
coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política
Lingüística del Govern de les Illes Balears).
Els usuaris d’aquest Servei han estat al voltant de 1.000 durant l’any
2018.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
28

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

IV Campament Multiaventura 2018

36

Programa de senderisme «Vens d’excursió» 2018-2019

El Servei d’Esports municipal organitza cada estiu un campament a la
Victòria (Alcúdia) adreçat a infants de 8 a 12 anys amb diferents
activitats esportives (tir amb arc, activitats aquàtiques, tirolina, etc.).
La major part dels usuaris són població autòctona del municipi d’Inca.
Es va dur a terme del 25 al 28 de juny de 2018.
El Servei d’Esports municipal organitza anualment un programa de
senderisme a diferents indrets del patrimoni natural de Mallorca.
Cada edició consta de vuit sortides.
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38

Certamen Escolar de Relat Curt i Poesia 2018

38

Activitats de foment de la lectura adreçades a públic adult

39

Taller de glosa improvisada a Inca

39

Programació de les festes patronals i de barriada 2018

Programació teatral mensual en llengua catalana

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca convoca anualment aquest
certamen amb motiu de la Festa del Llibre (abril), per promoure l’afició a
la creació literària entre els alumnes del segon cicle de secundària i de
secundària postobligatòria dels centres d’Inca. Les categories són relat
curt i poesia. Els premis tenen una dotació econòmica de 200 € per a
l’obra guanyadora de cada categoria. La participació de l’any 2018 fou
de dos treballs de relat curt.
Amb motiu de la Festa del Llibre 2018, s’organitzaren les següents
activitats amb l’objectiu de fomentar la lectura entre la població adulta
d’Inca, del 16 al 21 d’abril:
 Mercadet de llibres de segona mà (intercanvi de llibres de segona
mà del fons de la Biblioteca).
 Cita a cegues amb un llibre. Les persones interessades podien
emportar-se llibres embolicats que duien una etiqueta descriptiva
del seu contingut, però sense dir-ne el títol.
Organització: Ajuntament d’Inca. Amb el patrocini del Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.
Abril: Concurs Llibre secret 2018. Un concurs per descobrir els
coneixements sobre la narrativa a través de diferents pistes.
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Inca, mitjançant l’Escola Municipal
de Música i Dansa Antoni Torrandell, organitzà un taller
d’improvisació oral. Les classes, impartides per membres dels
Glosadors de Mallorca, foren els dimecres de les 19.30 a les 21 hores
a partir del mes d’octubre.
L’Àrea de Festes de l’Ajuntament organitza i programa les festes
patronals de Sant Abdon i Sant Senén, així com les de les barriades amb
la col·laboració de les corresponents associacions de veïns (Crist Rei, es
Blanquer, So na Monda, etc.). La difusió d’aquests esdeveniments es du
a terme a través de l’edició de diferents programes en llengua catalana.
L’Àrea de Cultura dugué a terme una programació teatral adreçada al
públic adult, preferentment en llengua catalana, a la sala d’actes del
Casal de Cultura d’Inca i a altres espais municipals. Va ser la següent:
07/01/2018: Overbooking. Companyia: Volemvolem. Públic familiar.
02/02/2018: Abans que arribi l’alemany. Companyia: En Blanc
13/03/2018: Dels 60 per amunt. Companyia: Grup de Teatre Ballarugues.
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Concurs Local de Targetes de Nadal

20/04/2018: Narco. Companyia: TSHOCK Cultura Emocional.
20/07/2018: Estrelles i talaiots. Producció: Cultural-ment.
31/08/2018: H-O. Actors: Xavier Frau i Agnès Llobet.
14/09/2018: Jo, Odisseu. Producció: Cultural-ment.
30/11/2018: Bombers. Companyia: El Somni Produccions.
14/12/2018: La classe. Companyia: El Somni Produccions.
L’Àrea de Cultura organitzà aquest taller per tal de fomentar la
creativitat literària en llengua catalana. Dates: del 6 de febrer al 27 de
març.
L’Ajuntament d’Inca es va adherir a la commemoració de l’Any
Llompart el passat 2018, a través de l’activitat següent:
— Del 30 de març al 28 d’abril , exposició «Any Llompart 2018» a la
Biblioteca Municipal del Claustre de Sant Domingo.
L’Àrea de Cultura convoca anualment aquest certamen amb motiu de la
Festa del Llibre (09/04/2018), per promoure l’escriptura i la creació
literària en llengua catalana entre els alumnes de primària i de primer
cicle de secundària dels centres educatius d’Inca. Les categories són
redacció i glosat. Per al 2018 la temàtica proposada va ser el producte
local i la participació fou la següent: 90 alumnes (46 de primària i 44 de
primer cicle de secundària).
L’Ajuntament d’Inca convoca aquests premis en les categories de
narrativa, poesia i teatre per tal de promoure la creació literària en
llengua catalana i, al mateix temps, retre homenatge a la figura del
pare Colom. La convocatòria es dugué a terme el mes de gener i els
guanyadors es feren públics el 28 de juliol. Posteriorment, el 19
d’octubre es presentaren les obres guanyadores, que foren les
següents:
— Llibre de les calitges (narrativa), de Miquel Sbert i Garau.
— Boscana (poesia), de Laia Llobera Serra.
— Absència (teatre), de Fanny Ferran Cuadrat i Ramon Pros Cervera.
Els premis estan dotats econòmicament i es publiquen les obres
guanyadores.
XLX edició el 2018. Hi participaren els 11 centres educatius locals.

3r Memorial Miquel Albero Maestre (09/06/2018): concert

Amb aquest concert es vol impulsar que els joves coneguin, valorin i

Taller d’escriptura creativa

Actes en el marc de l’Any Llompart 2018

Concurs de Redacció i Glosat Premi Ciutat d’Inca 2018

Convocatòria dels Premis Literaris Pare Colom 2018
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d’Els Catarres, Buhos i Itaca Band

gaudeixin del patrimoni cultural musical en llengua catalana, així com
recordar Miquel Albero, persona compromesa amb la cultura i la
llengua catalanes.
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció del Pla
d’Actuacions
97

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim
de concurrència competitiva de l’Ajuntament d’Inca per al
foment de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit
econòmic, corresponent a l’any 2018

L’Ajuntament d’Inca convocà aquests ajuts l’any 2018 amb l’objectiu
primordial d’aconseguir un increment en l’ús de la llengua catalana
dins l’àmbit econòmic. S’hi establiren les següents línies d’ajuts:
 Retolació comercial
 Cartes de bar i de restaurant
 Documents administratius
 Activitats publicitàries
El període subvencionable fou de l’1 de gener al 31 d’octubre.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Edició d’un tríptic informatiu sobre l’aprenentatge de
llengües (material elaborat pel Servei Lingüístic de
l’Ajuntament de Llucmajor)

Edició del tríptic Aprendre llengües a Llucmajor. Curs 2018-2019 amb
l’objectiu de difondre tota l’oferta d’aprenentatge de llengües del
terme municipal de Llucmajor durant el curs 2018-2019. Inclou els
cursos presencials de l’IEB i l’Ajuntament de Llucmajor, els del CEPA
S’Arenal, els cursos a distància de l’IEB, l’oferta de l’EOI de Palma, el
Programa de Voluntariat Lingüístic «Amb tu, en català» i recursos en
línia per aprendre català (cursos, activitats i diccionaris).

Informació telefònica i presencial al Servei Lingüístic
sobre l’aprenentatge de llengües
12

Cursos de català per a adults en col·laboració amb l’IEB

 Difusió de la informació sobre nivells de català i l’oferta de
cursos.

12

Tallers de conversa en català en col·laboració amb l’IEB

 Inscripcions dels cursos.
 Realització de diversos cursos de B2 i C1.
 Difusió de la informació sobre nivells de català i l’oferta de
tallers orals.

 Inscripcions als tallers.
 Realització d’un taller de català oral B2 (20 hores) i un altre de

Difusió de la toponímia no urbana del terme de Llucmajor
(amb material elaborat pel Servei Lingüístic de
l’Ajuntament de Llucmajor)

nivell C1 (10 hores), del 13 de febrer al 15 de març, al Claustre
de Sant Bonaventura de Llucmajor.
 Realització d’un taller de català oral B1 (20 hores), del 3 de
juliol al 3 d’agost, i un altre de nivell C1 (10 hores), del 7
d’agost al 4 de setembre, a Ca ses Gotleves, de Llucmajor.
Realització de les activitats següents:

 Presentació als docents dels diferents centres escolars de tot el
terme dels documents següents:
«Topònims urbans. Els noms dels carrers dels nuclis de població
de Llucmajor»
«Els topònims de Llucmajor. Selecció de topònims no urbans del
Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears»
 Presentació als docents dels diferents centres escolars de tot el
terme de les activitats educatives:
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«Els topònims de Llucmajor. Conta’n històries», per a alumnes
de 4t d’ESO i 1r de batxillerat.
«Els topònims de Llucmajor. Com els veus?», per a alumnes de
3r a 6è de primària.
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
38

Nom de l’actuació

39

Actes del bicentenari del naixement del glosador
llucmajorer mestre Lleó

Actes commemoratius de l’aniversari de la mort de la
poetessa Maria Antònia Salvà

Breu descripció de l’actuació

 Ruta Maria Antònia Salvà, el 27 de gener, a les 10.30 h.
 Ofrena floral i descoberta d’una làpida commemorativa sobre
la tomba de Maria Antònia Salvà, el 27 de gener a les 13.00 h.

 Tallers de glosa i improvisació adreçats a alumnes de primària i
secundària dels centres escolars del terme, a càrrec de l’Associació
de Glosadors de Mallorca, durant el tercer trimestre del curs
escolar 2017-2018. Van fer aquests tallers els centres següents:
- Col·legi Nostra Senyora de Gràcia
- CEIP Rei Jaume III
- CEIP Badies
- CEIP Urbanitzacions

 Taller de gloses amb Mateu Xurí i els Glosadors de Mallorca, els

45

Difusió del material educatiu «Acosta’t als refranys» I, II i
III

dies 12, 19 i 26 de setembre, a les 17.00 h, al Claustre de Sant
Bonaventura.
 Gran Diada de la Glosa, el 6 d’octubre, a les 17.00 h.
Presentació als docents dels diferents centres escolars de tot el terme
del material educatiu «Acosta’t als refranys», elaborat pel Servei
Lingüístic de l’Ajuntament de Llucmajor, un recull de 100 refranys
dividits en tres nivells de dificultat i presentat en fitxes. Cada fitxa
conté:

 Un refrany en català
 El nivell de dificultat
 El significat
 L’equivalència en castellà
Han sol·licitat aquest material i hi han treballat els centres escolars
següents: IES Llucmajor, IES S’Arenal, CEIP Rei Jaume III, CEIP
Urbanitzacions, Col·legi Sant Bonaventura, CEPA S’Arenal.
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Mostra «Acosta’t als refranys I»

Actes de l’Any Llompart

A més, també tres professors de llengua a títol individual de centres
de fora del terme municipal.
Exposició a les dues biblioteques del terme del primer nivell de la
mostra «Acosta’t als refranys I», del 17 d’octubre de 2018 al 7 de
gener de 2019. Material elaborat pel Servei Lingüístic de l’Ajuntament
de Llucmajor.

 Exposició «Josep M. Llompart i Llucmajor», a càrrec de Pilar Arnau i
Coloma Julià (OCB Llucmajor), el 16 de febrer, a les 20.00 h, al
Claustre de Sant Bonaventura.

 Recital de poemes musicats de Josep M. Llompart, a càrrec de
Sinto Serra (guitarra) i Noel Quintana (piano), el 30 de març, a les
20.30 h, al Claustre de Sant Bonaventura.

 Projecció Josep M. Llompart, poeta. Director: Jaume Vidal, de l’Obra
Social Sa Nostra, l’11 d’abril, a les 20.00 h, al Claustre de Sant
Bonaventura.

 Recital de poemes musicats de Josep M. Llompart, a càrrec de
Sinto Serra (guitarra) i Noel Quintana (piano), el 13 d’abril, a les
20.30 h, al Claustre de Sant Bonaventura.
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció del Pla
d’Actuacions
84

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Exigència del coneixement de català per obtenir una
llicència de taxi de l’Ajuntament de Llucmajor

Elaboració i correcció d’una prova de català de nivell A2 per als
aspirants a obtenir una llicència de taxi que no havien acreditat el
nivell de català sol·licitat, el dia 5 de març al Claustre de Sant
Bonaventura.

79

AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE MANACOR
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
8

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Projecte «Acollida»

9

Oferta educativa per a escolars 2017-2018

12
12

Cursos de llengua catalana de l’Escola Municipal de
Mallorquí
Tallers de conversa en col·laboració amb l’IEB

15

Creació del Centre de Català de Manacor

Realització de diversos tallers lingüístics per a dones immigrants
durant el curs escolar 2017-2018.
Organització de tallers, visites i celebracions per als escolars del
municipi sobre les temàtiques següents: arts plàstiques, ciències
socials, convivència, cultura popular, Internet, llengua, medi ambient,
música, salut i festes populars.
Organització de cursos de nivell A2, B1, B2, C1, C2 i LA adreçats a la
població adulta.
Tallers de conversa dels nivells B1 i B2 adreçats a la població adulta,
de febrer a maig.
Gràcies a un conveni amb l’IEB, es crea el Centre de Català de
Manacor, que du a terme actuacions d’assessorament i de formació
lingüística de llengua catalana.
Exposició per donar a conèixer la figura i l’obra de Pompeu Fabra. És
itinerant i divulgativa i s’ofereix als centres escolars. Activitat
commemorativa de l’Any Fabra.

Exposició «Pompeu Fabra. Una llengua completa»

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Scrabble a la fresca

Trobada lúdica oberta a tothom per jugar a Scrabble.

II Concurs de Gloses Escrites per la Igualtat

Concurs convocat en el marc de les festes patronals, en col·laboració
amb l’Obreria de Sant Jaume, amb la intenció de promoure la igualtat
de gènere a partir de la creació i la cultura popular.
L’Ajuntament de Manacor col·labora en l’organització d’aquest
Mundial, duit a terme a Manacor els dies 17 i 18 de novembre.
Monòleg de l’actor Òscar Intente. L’obra pren la dimensió esportiva
de Fabra, molt aficionat al tennis, per fer una metàfora sobre la
importància de les regles de la llengua. Activitat commemorativa de
l’Any Fabra.

VIII Campionat Mundial de Scrabble en Català
Monòleg Pompeu Fabra, jugada mestra!
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Dictat popular: «Toni-Lluís Reyes dicta Pompeu Fabra»

L’actor Toni-Lluís Reyes llegeix en veu alta un fragment d’una carta de
Pompeu Fabra. Són premiats els 5 texts amb menys errors
ortogràfics.
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Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Cartells de rebaixes

Distribució de cartells entre els comerços manacorins, com a actuació
de sensibilització en l’ús del català en l’àmbit comercial
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE MAÓ
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
8

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Cursos de català d’acollida per a persones nouvingudes

12

Convenis i acords amb l’Escola de Persones Adultes Joan
Mir i Mir, de Maó

Cursos de 20 hores de durada, dirigits a persones no
catalanoparlants. 4 cursos realitzats durant el 2018.
Incorporen a la seva oferta, anualment, cursos de català de diferents
nivells, que permeten cobrir un ampli ventall i afavoreixen un
aprenentatge de la llengua adaptat a la diversitat de la ciutadania
maonesa.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Feines d’assessorament i revisió de materials del Teatre
Principal de Maó

Feines d’assessorament i revisió de materials de la Fundació Teatre
Principal de Maó: programació, materials i escrits de difusió,
materials de publicitat, documents de pàgina web, etc., per garantir
l’accés de les persones usuàries del Teatre Principal de Maó a
continguts en català.
Projecció de 4 pel·lícules documentals de qualitat, subtitulades en
català, per augmentar i consolidar, a mitjà termini, una oferta de
cinema en català. Mesos de juliol i agost de 2018.

Cinema a la fresca en català

Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari
Acció del Pla
d’Actuacions
51

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Acció del Pla
d’Actuacions
73

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Promoció de l’aplicació dels criteris establerts en el
Reglament d’usos lingüístics entre les entitats amb les
quals l’Ajuntament mantengui relacions comercials,

Reglament d’usos lingüístics de l’Ajuntament de Maó, art. 3:
«L’Ajuntament de Maó ha de promoure l’aplicació dels criteris
establerts en aquest reglament a les entitats amb les quals dugui a

Exigència de competència lingüística

Previsió més explícita del requisit de coneixements de català per a
cada plaça en el nou Reglament d’usos lingüístics de la institució,
aprovat el 22 de febrer (BOIB núm. 56, de 5 de maig).
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis

83

legals, etc.

77

Previsió de clàusules lingüístiques en la contractació

terme consorcis, convenis o altres fórmules de convinença, tant pel
que fa als documents contractuals com en allò que es refereix a la
publicitat de l’actuació o activitat de què es tracti.»
Definició més intensa de les clàusules lingüístiques en el nou
Reglament d’usos lingüístics de la institució, aprovat el 22 de febrer
(BOIB núm. 56, de 5 de maig).
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Difusió d’informació sobre els cursos i exàmens de català

9

Escoles de Pasqua, d’estiu i de Nadal

9

Torneig de sa Llum, esdeveniment esportiu en català

Difusió d’informació a través dels punts d’informació i de mitjans
telemàtics sobre els períodes d’inscripció als cursos i a les proves de
llengua catalana i sobre les dates de les proves.
Activitats lúdiques per a infants de 3 a 12 anys amb el català com a
llengua vehicular.
Torneig de sa Llum, el torneig de futbol base més antic que se celebra
a les Balears, que té el català com a llengua vehicular.
Recull de material adreçat a les persones que cerquen recursos per a
l’autoformació.

14

Difusió dels recursos existents per a l’autoformació en
llengua catalana
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
32

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Requisit de coneixements de català

38

III Jornades d’Estudis Locals

Requisit del nivell B1 de català per formar part de la borsa del
Programa de Conciliació de la Vida Familiar i Laboral 2018-2019.
Comunicacions referents al municipi, totes fetes en català.

XXVII Concurs de Conte Curt Antoni Gomila

Concurs de relats organitzat per la revista Bona Pau i patrocinat per
l’Ajuntament de Montuïri.
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció del Pla
d’Actuacions
85

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Difusió d’informació sobre subvencions per a l’ús de la
llengua catalana als comerços
Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu

Publicitat de les convocatòries d’ajuts per a la retolació en català i la
millora de l’atenció en aquesta llengua a les empreses del municipi.

Acció del Pla
d’Actuacions
124

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Difusió de la revista Bona Pau

Adquisició i difusió d’exemplars d’aquesta revista.

133

Adquisició del paquet ofimàtic Office 365 i instal·lació de
la versió en català d’aquesta eina informàtica

Subscripció del paquet ofimàtic Office 365 per a cinc dispositius i
instal·lació de la versió en català als dispositius de sobretaula de
85

l’Ajuntament.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE PALMA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Fullet informatiu sobre l’oferta de cursos de català a
Palma

12

Cursos de català en col·laboració amb l’IEB

Edició el mes de juliol d’un fullet que recull l’oferta de cursos de català
a Palma, el qual es va difondre a través de les OAC, Benestar Social,
Centre Flassaders i biblioteques municipals, entre d’altres.
Cursos de català en col·laboració amb l’IEB.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
38

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

«Treu la llengua»

38

Suport a la campanya «Un besada per la llengua»

Diada per la Llengua a Sant Jordi el 26 de maig, en què es van dur a
terme diverses activitats de difusió i promoció de la llengua catalana:
mostra de tallers de productes etiquetats en català, conferències
sobre Josep Maria Llompart en ocasió de l’Any Llompart, contacontes,
animació infantil en llengua catalana, un correfoc i un concert de
grups musicals en català. L’activitat es va organitzar en col·laboració
amb Joves de Mallorca per la Llengua.
Organització del concert de finalització de campanya «Una besada per
la llengua», amb l’actuació dels grups Jès!, Brams i Xanguito, el 20
d’octubre a la Portella. La campanya fou impulsada pel col·lectiu jove
Grup Esspiral i tenia com a objectiu sensibilitzar la societat en l’ús de
la llengua pròpia de les Illes Balears.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
3

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Recursos per a l’autoformació

El Servei Lingüístic ofereix informació sobre recursos d’autoformació
per a l’aprenentatge de la llengua catalana.

8

Voluntariat lingüístic

Programa de voluntariat per a persones que volen compartir
experiències de la vida quotidiana en català.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Certamen literari escolar

Concurs literari en el qual participa tot l’alumnat de primària (a partir
de 3r) i de secundària del municipi.

Taller de creació literària

Edició del recull dels relats guanyadors, que es reparteix a tots els
centres educatius (un per aula i biblioteca) i a les biblioteques
municipals.
Espai d’experimentació en el qual s’ofereixen eines, recursos i
fórmules que ajuden i inciten alhora a la producció d’un text, guiat
per un escriptor o escriptora.

Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
Acció del Pla
d’Actuacions
124

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Premsa local en català als centres educatius

126

Publicitat a la ràdio municipal

Distribució regular de la premsa local en català (de periodicitat quinzenal)
als centres educatius del municipi de Pollença.
Establiment de criteris lingüístics per regular l’admissió de publicitat a
la ràdio municipal.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
9

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Tallers creatius en català

9

Contacontes a la Biblioteca Municipal

12

Conveni amb l’Associació d’Adults d’Eivissa i Formentera
per impartir classes de català

15

Servei d’assessorament

Transmissió de coneixements bàsics de català a través d’activitats
artístiques creatives. Per a alumnes de primària.
Activitat realitzada al llarg de l’any a càrrec de contistes locals, la
major part dels quals es fan en català.
Conveni de col·laboració per, entre d’altres assumptes, contractar un
professor per al Centre d’Educació de Persones Adultes de Sant
Antoni de Portmany que hi imparteixi classes de català.
Assessorament lingüístic per al personal de l’Ajuntament, per a
empreses i per als ciutadans.
Creació d’un perfil municipal a Google Maps, amb l’objecte de corregir
la toponímia mal escrita del municipi que difon aquesta aplicació.
Activitat per a alumnes de primària, durant tot el curs escolar.

Perfil Google Maps
Reforç de català
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
38

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Representacions teatrals

38

Certàmens gastronòmics «Pintxa Sant Antoni» i
«Restaura’t»

39

Programació de festes patronals

Representacions teatrals de companyies eivissenques de teatre en
català durant les festes patronals de les diferents parròquies o
vendes del municipi al llarg de l’any.
L’Ajuntament col·labora en l’organització d’aquests dos certàmens
gastronòmics, en els quals participen desenes d’establiments del
municipi i dels quals se’n fa difusió en paper (fullet amb les cartes) i
format web en català.
L’Ajuntament i les entitats veïnals organitzen al llarg de l’any les festes
patronals i de venda (Sant Antoni, Santa Agnès, Sant Bartomeu, Sant
Rafel, Sant Mateu, Forada i ses Païsses), de les quals s’edita un
programa de festes en català.
Llibre editat per l’Ajuntament i escrit pel crític d’art Antoni Álvarez de
Arana, que complementa i amplia l’exposició «POP Art» que es dugué
a terme a Sant Antoni de Portmany.

Edició del llibre Pop
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
5

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Acollida d’alumnes nouvinguts

9

Taller «Parlem en família»

9

Contacontes i activitats infantils a la Biblioteca de Sant
Josep

9

Representació de l’obra teatral Sa carai de Caputxeta

Tallers realitzats dins el Programa de Suport Educatiu, adreçats a
alumnes nouvinguts als centres del municipi de Sant Josep de sa
Talaia. Aquests tallers s’han impartit el curs 2017-2018 i el 2018-2019.
S’hi fan tallers de teatre, de llengua i coneixement de l’entorn.
El taller «Parlem en família» consisteix en un projecte integrador que
ofereix cursos de català de nivells inicials per a famílies. Els infants
nouvinguts (o aquells que vulguin o ho necessitin) podran aprendre
català acompanyats pels seus pares, que al mateix temps es poden
obrir a conèixer i a parlar la llengua catalana.
Del 9 de gener al 26 de juny a les dependències municipals de Sant
Jordi. 34,5 hores.
Rondalla i taller de carnaval a càrrec d’Àngels i Nel·lo. Febrer.
Contacontes per a nadons fins a 3 anys: Miquelot el mariner, a càrrec
de Marta Catalan. Març.
Contacontes per a infants a partir de 3 anys: El cric de drap, a càrrec
de Marta Catalan. Març.
Contacontes per a infants de 4 a 8 anys: Pingu, a càrrec de Laboratori
de Somnis. Abril.
Contes d’aquí i d’allà (activitat en família), amb Àngels i Nel·lo. Juny.
Espectacle de màgia Biblioteca màgica, per a infants de 4 a 8 anys,
amb el Mag Albert. Novembre.
Taller de ciència per a adolescents de 12 a 16 anys a càrrec
d’Eiviciència. Novembre.
Contacontes i manualitats: Ja som a Nadal... ja venen els Reis, per a
infants de 3 a 6 anys. Desembre.
Taller de manualitat Estrelles de Nadal, per a nens de 6 a 12 anys, amb
Pepa i Neus. Desembre.
Representació teatral a càrrec del Grup de Teatre des Cubells, al CEIP
Sant Jordi. 15 d’abril.
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9

Projecció pel·lícula Zootròpolis

9

Teatre de titelles Jukebox

9

Contacontes Conta’m el món

12
12

Col·laboració en l’organització dels tallers de conversa
organitzats per l’IEB
Cursos de català per a adults

15

Manteniment del Punt d’Autoaprenentatge Lingüístic

Es projecta la pel·lícula infantil doblada al català, a Can Jeroni. 10 de
març.
Tukitrek presenta l’espectacle Jukebox, teatre de titelles per a tota la
família. A la plaça de l’Església de Sant Jordi. 21 d’abril.
Contacontes amb David & Monma. Al Casal Xerinola. 20 de desembre.
Cessió d’espais municipals per a la realització de tallers de conversa
en català dedicats a ciutadans nouvinguts. Estiu.
Realització de cursos de català.
Nivells B1 i B2: del 13 de març al 24 de maig a les dependències
municipals de Sant Jordi. 40 hores.
Nivell C1: del 13 de març al 24 de maig a les dependències municipals
de Sant Jordi. 40 hores.
Nivell C1: del 15 de octubre de 2018 a l’1 de febrer de 2019 a les
dependències municipals de Sant Jordi. 40,5 hores.
Nivells A1 i A2: del 21 de novembre de 2018 al 15 de març de 2019 a
les dependències municipals de Sant Jordi. 43,5 hores.
Acció realitzada els anys 2018-2019. Aquest PAL està vinculat a la
Biblioteca Vicent Serra i Orvay, a les dependències municipals de Sant
Jordi.
La seva finalitat és cobrir les necessitats d’aprenentatge i de formació
en llengua catalana, mitjançant un sistema alternatiu, accessible i
autoformatiu. A partir de sessions de conversa i tutories a grups
reduïts d’un màxim de cinc persones amb atenció individualitzada,
s’incideix en les necessitats particulars dels alumnes. Es tracta de
posar a l’abast dels usuaris una sèrie de recursos i materials
autocorrectius, perquè puguin assolir els seus objectius amb
autonomia. Atès que es tracta d’un sistema d’aprenentatge alternatiu,
no es pot considerar un curs general de català.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
27

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Regulació de la inclusió del requisit del coneixement
pràctic de la llengua catalana en la contractació de
monitors de temps lliure per dur a terme activitats

Convocatòria per constituir borses de monitors de temps lliure i
directors de temps lliure amb requisit lingüístic per accedir-hi.
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destinades a la població infantil i juvenil
27

Promoció i regulació de programes d’oci alternatiu,
destinats a joves a partir de 14 anys, a fi que s’hi
garanteixi l’ús de la llengua catalana i que siguin guiats
per professionals i monitors que compleixin els requisits
quant a coneixements lingüístics

38

Activitats per a infants i adults a la Biblioteca de Vicent
Serra Orvay

Audiovisual Paisatges
Documental Aixa, es darrer mestre d’Eivissa

Licitació del Programa de dinamització d’adolescents i joves del
municipi de Sant Josep. El personal que el porta ha de tenir almenys el
certificat de nivell B2 de català.
Pel que fa a la llengua emprada en les comunicacions i activitats
organitzades, es tindrà en compte el que disposa el Reglament de
normalització lingüística de l’Ajuntament de Sant Josep (BOIB núm.
150, de 23/10/2008).
7 Contacontes per a infants a partir de 3 anys:
La pescadora de contes, amb Neus Marí Serra.
La vella Quaresma i el senyor Carnestoltes, amb Marta Catalán.
El viatge d’en Pingu, amb Ruth Delgado.
Contes del món i Contes pel Nadal, amb David i Monma.
El lleó i el ratolí, en col·laboració amb el Voluntariat de Majors de Vila.
L’arbre, amb la companyia Melicotó Titelles.
Visites a la biblioteca per a alumnes de 4 a 10 anys dels centres
escolars, per conèixer-la, explicació de com s’organitza, com funciona,
a més de la lectura d’un conte.
Taller de punt de llibre, per a infants de 3 a 8 anys.
2 tallers de cançons de bressol en català, per a nadons, dirigits per
Roser Rubio.
2 tallers de manualitats per a infants, dirigits per Laia.
1 taller de manualitat per a infants de 3 a 8 anys amb adults
acompanyats, dirigit per Anna.
1 taller de manualitat per a infants de 8 a 10, dirigit per Maria.
1 taller de La rialla per a la família per a mares i pares amb els seus
fills.
Una trobada amb l’autora Emma Segura Oms per parlar de la creació
literària i dels seus llibres i contes, com Eternament provisional i De
peus a terra.
Projecció de l’audiovisual Paisatges, d’Anton Calpagiu, al Centre
Cultura Can Jeroni. 10 de març.
Projecció del documental, dirigit per Xavi Herrero, a Can Jeroni. 24 de
març.
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Divendres de cine a Can Jeroni

Pel·lícules: Sabates grosses i En acabar.

Projecció documental Els plàstics, l’amenaça silenciosa

Projecció del documental, a càrrec del GEN. A Can Jeroni. 19 de
desembre.
Representació teatral, de Produccions de Ferro, a Can Jeroni. 18 de
març.
Representació de l’obra a càrrec del Grup de Teatre de l’Associació de
Veïns des Molí, a Can Jeroni. 25 de març.
Representació teatral de la companyia Trukitrek. Al Centre de Cultura
Can Jeroni. 22 d’abril.
La companyia Minúcia Teatre presenta aquesta obra de teatre de
pallassos per a tota la família. A Can Jeroni. 28 de desembre.
Representació teatral a càrrec del Grup de Teatre des Cubells.

Representació de l’obra Acorar
Representació de l’obra teatral Vivències
Representació de l’obra Mr. Train
Representació de l’obra Tatanka
Representació de l’obra Sa partió
Música en català

III Fira de la Sal. Ses Salines d’Eivissa

Cursets de natació d’estiu en català a la piscina municipal
de Sant Josep
Cursets de natació d’hivern en català a la piscina
municipal de Sant Josep
II Edició de Microrelats de la Dona i Igualtat de Gènere

Concert Viatge més enllà d’Ítaca de Joan Murenu i Antoni Fernández, al
Centre Cultural Can Jeroni.
Concert del grup Rels, amb el suport del Consell d’Eivissa, al Centre
Cultural Can Jeroni. 24 de febrer.
Concert de Projecte Mut, a la plaça de l’església de Sant Josep. 19 de
març.
Aprenents de saliners. Es tracta de tallers amb activitats infantils
relacionats amb la fira de la sal. A la plaça de Sant Jordi de ses Salines.
26 d’octubre.
Representació teatral de l’obra Saliteatre a la plaça de Sant Jordi de ses
Salines. 26 d’octubre.
Visites teatralitzades: El valent vigilant de la torre, Nicolau Palerm. 27
d’octubre.
Taula rodona sobre la història de la sal i ses Salines amb projecció de
fotografies de Joan Costa.
Treta de la sal. Explicació de la collita manual de sal per una colla de
saliners. Formació de la sal. Taula informativa. 28 d’octubre.
Els cursets d’estiu (juliol i agost) són en horari de tarda i la llengua
vehicular és el català.
La llengua vehicular dels cursets de natació d’hivern (octubre-juny) és
el català. Es realitzen en horari de tarda de 17 a 20 hores.
Organització per part dels Serveis Socials del municipi de Sant Josep
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Club de lectura d’adults: 2 lectures en català a la
Biblioteca de Sant Josep

de sa Talaia del II Concurs de Microrelats, en el qual participen els
alumnes de 3r d’ESO de tots els centres de secundària del municipi, i
posterior presentació del llibret a Can Jeroni amb la lectura dels
textos.
Kafka a la platja. Gener.
L’escrit titulat «Mrs. Alice Green» de Cartes amagades, de Jaume Ribas
Prats. Març.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
9

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Taller «Creixem llegint»

9

Taller «Teixit de contes»

9

Mostra d’Arts Escèniques a Santa Eugènia

9

Activitats teatrals i lúdiques

Taller setmanal adreçat a infants entre 4 i 7 anys on es duen a terme
activitats relacionades amb la lectura en català.
Taller setmanal adreçat a infants entre 8 i 12 anys on es duen a terme
activitats relacionades amb la lectura en català.
Mostra amb representacions teatrals en què la llengua vehicular és la
llengua catalana.
Realització de diferents representacions teatrals al llarg de l’any, totes
en català, organitzades per la Biblioteca Municipal.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
28

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Escola d’Estiu 2018: «Viu l’estiu a Santa Eugènia»

39

Festes populars

Escola d’estiu organitzada per l’Ajuntament i gestionada per
l’Associació Grup d’Esplai Gínjols, amb activitats culturals i tradicionals
de la nostra illa.
Diverses celebracions tradicionals: Sant Antoni, Carnestoltes, Pasqua,
etc.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE SÓLLER
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
9

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Mostra escolar de gloses

Mostra i exposició.

9

Contacontes a la Biblioteca

Contacontes en català.

12

Cursos de català per a adults

Nivell C2.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
39

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Programa de les festes patronals i fullets de caire cultural

Activitats i jornades culturals, infantils i d’entreteniment en català.

Premis Literaris Vall de Sóller

Relat breu, poesia i glosa escrita.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
8

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Cursos de català elemental per a adults

Cursos de català per a nouvinguts.

9

Teatre escolar municipal

Es vehicula íntegrament en llengua catalana.

9

Teatre infantil i juvenil

Sessions matinals de teatre en català per a les escoles i IES.

12

Cursos de català de perfeccionament

Cursos de català de coneixements mitjans.

14

Informació de recursos d’autoaprenentatge

A través de l’enllaç del Servei Lingüístic de la pàgina web.

15

Servei d’Assessorament Lingüístic

Servei lingüístic municipal.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
39

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Festes locals

El 90 % dels actes es vehiculen en llengua catalana.

Concursos de creació literària en català

Concursos infantils i juvenils de poesia, glosat...

Cinema en català

Sessions matinals de cine en català per a les escoles i IES.

Cinema al Teatre Municipal La Unió

Més del 70 % de la programació és en llengua catalana.

Cicles de cinema a la fresca en català

Sessions de cine a la fresca en català durant l’estiu.

Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Suport lingüístic a les empreses locals

Servei de correcció i traducció gratuït per a les empreses
socioeconòmiques locals.

Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Suport lingüístic a la revista local CM7

El Servei Lingüístic corregeix o tradueix els articles i les notícies de la
revista local CM7 de manera gratuïta a fi que la revista sigui gairebé
en la seva totalitat en català.
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AGENT EXECUTOR: AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
9

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Activitats lúdiques i culturals en què el català és la llengua
vehicular

Activitats dins el marc de la programació general dels diferents
centres culturals municipals: Biblioteca Municipal, Teatre Municipal,
Centre Cultural Sa Rectoria Vella.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
27

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Gimcana de terror

Activitat d’oci juvenil nocturn en què el català és la llengua vehicular.

28

Campament d’estiu de l’Escola d’Estiu 2019

36

Excursions i rutes guiades en català

Activitats al campament en què el català és la llengua integradora,
vehicular i instrumental.
Excursions i rutes guiades en què el català és la llengua vehicular.

39

Activitats de cultura popular dins el marc de les Festes de
Tallers de gloses en el marc d’aquestes festes populars.
la Beata i Sant Antoni
Promoció de material bibliogràfic i documental en català
Exposició d’exemplars en el marc de programes de difusió del fons de
des de la Biblioteca Municipal i l’Arxiu Municipal
la Biblioteca Municipal i l’Arxiu Municipal
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció del Pla
d’Actuacions
81

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Edició de cartells per donar informació sobre ajuts per a
la retolació dels comerços en català

Edició de cartells per donar a conèixer ajuts per a la retolació dels
comerços en català
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AGENT EXECUTOR: UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
Nom de l’actuació
d’Actuacions
8
Programa de parelles lingüístiques

9

II Campionat d’Emparaulats

12

Cursos de llengua catalana
Informació sobre els usos lingüístics a la UIB

Difusió d’eines d’autoaprenentatge presents a la xarxa
Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari
Acció del Pla
Nom de l’actuació
d’Actuacions
56
Formació permanent per als alumnes d’Infermeria

Breu descripció de l’actuació
L’objectiu de les parelles lingüístiques és fer un intercanvi entre
membres autòctons de la comunitat i d’altres que venen de fora. El
programa permet introduir aquests darrers en la llengua catalana.
Durant el curs 2017-2018 van funcionar una vintena de parelles, en
les quals hi havia tant alumnes com PDI o PAS, que van intercanviar el
català amb llengües molt diverses.
El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la
Universitat de les Illes Balears va organitzar, amb la col·laboració de la
Direcció General de Política Lingüística, del II Campionat
d’Emparaulats, obert a tots els alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat.
Des del Servei Lingüístic, s’ofereixen cursos de llengua catalana de
tots els nivells.
S’ha incorporat al web de Política Lingüística informació sobre els
usos lingüístics de la Universitat, de manera que qualsevol persona
que hi hagi de fer una estada (com a professor o com a estudiant) els
conegui, fins i tot abans d’arribar-hi.
El web de Política Lingüística conté informació sobre diverses eines
d’autoaprenentatge de la llengua que es poden trobar a la xarxa.
Breu descripció de l’actuació
De cara al curs 2019-2020, es vol treballar per oferir formació
permanent als alumnes d’Infermeria.

Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
Acció del Pla
d’Actuacions
129

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Jornades Qualitat Lingüística als Mitjans de Comunicació:
la Llengua Oral

El Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB-UIB),
amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística,
organitzà les jornades Qualitat Lingüística als Mitjans de
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Comunicació: la Llengua Oral, que van tenir lloc els dies 20 i 27 d’abril,
i 4 i 18 de maig.
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AGENT EXECUTOR: UNIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE LES ILLES BALEARS
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
4

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Reforç de llengua catalana

8

Cursos d’aprenentatge de la llengua catalana

Oferta d’hores de reforç a les cooperatives d’ensenyament per a
alumnes i famílies.
Oferta de cursos de català per a nouvinguts.

9

Jornades lúdiques

Activitats per a joves i infants en què la llengua vehicular és el català.

9

Jornades d’escacs

Activitats d’escacs a les escoles cooperatives.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
28

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Escoles d’estiu

Colònies i campaments per a nins i joves.

37

Material didàctic

Edició de material per a activitats esportives.

38

Tallers lúdics

Tallers en llengua catalana per a nouvinguts.

Concert solidari

Concert de les cooperatives d’ensenyament amb el català com a
llengua vehicular, també per a l’edició d’entrades, cartells i
programes.
Tallers d’activitats esportives en horari no lectiu per a joves.

Tallers d’oci alternatiu

Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció del Pla
d’Actuacions
93

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Cursos de formació

96

Cursos de formació d’economia social i cooperativisme

El català com a llengua vehicular als programes de formació de la
UCTAIB.
Impartició en català de tots els cursos de formació.

Exposició de material didàctic i recursos diversos

Recull de material a les escoles cooperatives.

Catàlegs dels programes de formació i actuació de
foment i difusió del cooperativisme del pla de gestió
anual de la UCTAIB
Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu

Edició en català dels programes de formació i actuacions de foment
del cooperativisme del pla de gestió anual de la UCTAIB.

Acció del Pla
d’Actuacions

Breu descripció de l’actuació

Nom de l’actuació
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Publicitat als mitjans de comunicació

Estudi sobre la realitat de la dona a les cooperatives de
treball associat de les Illes Balears
Jornades de renovació educativa

Falques, articles i anuncis publicitaris per a la difusió del
cooperativisme en els mitjans de comunicació de les Illes Balears en
llengua catalana.
Edició impresa de les dades i conclusions de l’estudi.
Jornades organitzades per la Sectorial d’Ensenyament adreçades a
tota la comunitat educativa.
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AGENT EXECUTOR: ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA (AELC)
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Escriptors a les aules

«Lletres a les aules» és un programa de foment de la lectura i de
promoció de la literatura que permet acostar l’alumnat al fet literari.
Activitat inclosa dins el programa «Viu la cultura», de la Conselleria de
Cultura.
Pàgines webs d’escriptors illencs per difondre i promocionar la seva
obra.

Pàgines d’autors
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

XXXV Premis Cavall Verd. Homenatge a Jaume Pomar

Taules rodones i activitats culturals per donar a conèixer la figura del
poeta Jaume Pomar.
Dins la Fira del Llibre de Palma, activitat per donar a conèixer les
novetats literàries dels autors en llengua catalana.
Dins de PoésArt, activitat per donar a conèixer l’obra de tres poetes
en llengua catalana.

Espai Reverb
«Poesia i vi»

«El dit de les altres»
Acte per commemorar el Dia Internacional de la Traducció.
Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció del Pla
d’Actuacions
89

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Curs Característiques principals de la nova gramàtica
normativa

Curs de dotze hores sobre les novetats normatives de la gramàtica de
la llengua catalana.
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AGENT EXECUTOR: INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
5

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Tallers de joves nouvinguts

Tallers per aprendre el català per a joves nouvinguts.

8

Voluntariat lingüístic

Converses entre aprenents i catalanoparlants.

Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
38

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Sortides del Grup de Coneixement del Medi

Excursions locals amb identificació geogràfica i històrica.
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AGENT EXECUTOR: JOVES DE MALLORCA PER LA LLENGUA
Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció del Pla
d’Actuacions
38

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Fogueró postexàmens

38

«Treu la llengua»

38

Divendres màgic

38

Xocolatada i visita a la Casa Museu Ca n’Alcover

Es va fer un fogueró per celebrar el final dels exàmens, amb l’objectiu
de crear un espai festiu per als joves amb música en català. Hi
assistiren 100 joves universitaris, aproximadament.
Sant Jordi va acollir l’activitat «Treu la llengua», organitzada per Joves
de Mallorca per la Llengua i que comptà amb el suport de
l’Ajuntament de Palma, la Direcció Insular de Política Lingüística del
Consell de Mallorca i la Direcció General de Política Lingüística del
Govern de les Illes Balears. S’hi feren activitats com ballades, un
concert de Cucorba, correfocs, música, tallers, una lectura poètica de
Josep Maria Llompart i una conferència d’Open Arms, entre d’altres.
El mag Cassanyes va fer un espectacle obert a tothom, en què feia
màgia a través d’una història com a fil conductor. L’objectiu era fer un
espectacle en català atractiu per als joves, per fomentar que hi
participassin. Hi assistiren 36 persones entre 18 i 30 anys,
aproximadament.
Es va fer una xocolatada i una visita a Ca n’Alcover, amb l’objectiu de
donar a conèixer als joves una part de la cultura literària mallorquina,
aprofitant la Casa Museu Ca n’Alcover. La xocolatada, per
complementar aquesta visita, es va fer amb l’objectiu de crear un
espai d’oci per als joves. Hi assistiren devers 20 participants, entre 15 i
30 anys.
Es va fer un concert d’aquest grup, format per dos joves mallorquins
que canten cançons escrites per ells i fan versions de cançons de
grups i cantautors en català. L’objectiu era donar a conèixer alguns
dels nous artistes que han sorgit els darrers anys a Mallorca i, d’altra
banda, fer arribar la música que fan aquests grups al públic. Hi
assistiren 55 persones entre 15 i 25 anys, aproximadament.
Es va obrir la barra de Ca n’Alcover i es va posar música en català de

Concert de Les Pastanagues Místiques

Musiqueta
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diferents estils, amb l’objectiu de crear un espai d’oci per als joves
dins un casal de cultura, on poder anar a passar el capvespre mentre
s’escolta música en català. Hi assistiren 25 joves, aproximadament.

107

AGENT EXECUTOR: PARAULA. CENTRE DE SERVEIS LINGÜÍSTICS
Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció del Pla
d’Actuacions
8

Nom de l’actuació

Breu descripció de l’actuació

Programa de parelles lingüístiques

12

Tallers d’expressió oral i escrita

Programa que facilita una parella lingüística als aprenents de català
per millorar la correcció i la fluïdesa.
Cursos breus que ajuden a superar la part oral o l’escrita de les
proves oficials.
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ANNEX 2
Actuacions per dret

Dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
Acció 3: Establiment de mecanismes d’informació actualitzats sobre els cursos de
formació de llengua catalana (entitats organitzadores, períodes d’inscripció, durada,
hores de formació presencial, preus...) i els recursos per a l’autoformació (materials
didàctics, cursos en línia, voluntariat lingüístic...) que hi ha a disposició dels ciutadans
Agent
Actuació
1.

Difusió del Pla de Formació de Llengua Catalana de
l’any 2018

3.

Govern de les Illes Balears.
Escola Balear d’Administració
Pública
Govern de les Illes Balears.
Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació
Consell Insular de Formentera

4.

Ajuntament d’Artà

Difusió de l’oferta de cursos de català del 2018 al
municipi
Informació sobre l’oferta de cursos

Ajuntament de Capdepera

Difusió de l’oferta de cursos de català del 2018 al
municipi
Informació dels cursos de formació de llengua
catalana i l’autoformació que hi ha a disposició dels
ciutadans
Difusió de l’oferta de cursos de català

2.

5.
6.
7.

8.

Ajuntament de Costitx

9.

Ajuntament d’Esporles

10. Ajuntament d’Inca
11. Ajuntament de Llucmajor

12. Ajuntament de Montuïri
13. Ajuntament de Palma
14. Ajuntament de Pollença

Informació a les persones immigrades sobre els
recursos existents en matèria d’ensenyament de
català
Informació sobre formació

Campanya de difusió dels cursos de català
(octubre-febrer)
Edició del tríptic Programa de llengües 2018
Edició d’un tríptic informatiu sobre l’aprenentatge
de llengües (material elaborat pel Servei Lingüístic
de l’Ajuntament de Llucmajor). Informació
telefònica i presencial al Servei Lingüístic sobre
l’aprenentatge de llengües
Difusió d’informació sobre els cursos i exàmens de
català
Fullet informatiu sobre l’oferta de cursos de català
a Palma
Recursos per a l’autoformació

Acció 4: Oferta, dins el mateix centre escolar, d’hores de reforç per aconseguir
l’anivellament dels coneixements de llengua catalana de l’alumnat que arriba al centre al
llarg del curs
Agent
Actuació
1.

Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i
Universitat
Institut d’Estudis Baleàrics

Tallers de reforç de llengua catalana per a
nouvinguts durant el curs escolar
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2.

3.

Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i
Universitat
Unió de Cooperatives de
Treball Associat de les Illes
Balears

Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC)

Reforç de llengua catalana

Acció 5: Oferta de cursos d’aprenentatge de llengua catalana per als nouvinguts,
principalment abans de la incorporació al sistema escolar, per facilitar-los l’adquisició de
la comprensió oral i escrita
Agent
Actuació
1.

Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i
Universitat
Institut d’Estudis Baleàrics
Consell Insular de Formentera

Tallers de reforç de llengua catalana per a
nouvinguts a l’estiu

3.

Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia

Acollida d’alumnes nouvinguts

4.

Institut d’Estudis Eivissencs

Tallers de joves nouvinguts

2.

Reforç escolar que inclou català

Acció 8: Augment i diversificació de l’oferta formativa bàsica en llengua catalana
adreçada a persones adultes immigrades a fi que s’adeqüi més a les seves necessitats
comunicatives, a les seves disponibilitats horàries, a la seva formació, als seus
coneixements lingüístics previs i a les característiques culturals de cada grup
Agent
Actuació
1.

Govern de les Illes Balears.
Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació

Cursos d’inserció social i cultural del Centre
d’Informació i Orientació per a la Immigració
(OFIM)

2.

Taller de llengua catalana

3.

Govern de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Baleàrics
Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació
Ajuntament de Calvià

4.

Ajuntament de Ciutadella

5.

Voluntariat lingüístic

6.

Ajuntament d’Eivissa
Institut d’Estudis Eivissencs
Ajuntament d’Esporles

7.

Ajuntament d’Inca

Tallers organitzats pel Servei d’Intermediació
Intercultural municipal
Activitats de foment de la lectura adreçades als
alumnes dels centres educatius d’Inca
Projecte «Acollida»

8.
9.

Ajuntament de Manacor

10. Ajuntament de Maó

Participació en la campanya de voluntariat
lingüístic «Amb tu, en català», de l’entitat Paraula.
Centre de Serveis Lingüístics
Programa de voluntariat lingüístic i multicultural

Parelles lingüístiques

Cursos de català d’acollida per a persones
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nouvingudes
11. Ajuntament de Pollença

Voluntariat lingüístic

12. Ajuntament de Son Servera

Cursos de català elemental per a adults

13. Universitat de les Illes Balears

Programa de parelles lingüístiques

14. Institut d’Estudis Eivissencs

Voluntariat lingüístic

15. Paraula. Centre de Serveis
Lingüístics
16. Unió de Cooperatives de
Treball Associat de les Illes
Balears

Programa de parelles lingüístiques
Cursos d’aprenentatge de la llengua catalana

Acció 9: Organització d’activitats lúdiques, adreçades a infants i joves, en què la llengua
vehicular sigui la llengua catalana: tallers i cursos —jocs, expressió corporal, teatre,
expressió plàstica, dibuix, ceràmica, cançons i danses, informàtica, etc.—, festes populars
—jocs al carrer, actuacions musicals, representacions teatrals, competicions esportives—,
premis, concursos, gimcanes lingüístiques, exposicions, activitats a la natura, etc.
Agent
Actuació
1.

2.
3.
4.

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Política
Lingüística
Govern
4
de les Illes Balears.
Direcció
General de Cultura
5
8

II Campionat d’Emparaulats

Contacontes a la Biblioteca Pública de Maó
Contacontes a Palma
Visites a centres culturals

5.

Activitats de foment de la lectura

6.

BooKscape

7.

Palma, ciutat de llegenda

8.

Escriptors a l’aula

9.

Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i
Universitat
10. Consell Insular de Mallorca

Projecte d’intercanvis

11.

Jornades lúdiques a la Misericòrdia

12.

Tallers de rap en català per a joves

13. Ajuntament d’Alaior

Contacontes

14. Ajuntament d’Algaida

Taller per als infants

15.

Activitat de fang

16.

Teatre: La mar de sensacions

17.

Festival Internacional de Teresetes

18.

Teatre: Desaparicions al museu

19.

Taller de ràdio «Zero.Zero»

20.

Taller de plastilina. «El dimoni»

21.

Estampació de bosses de tela

22.

II Torneig de Voleibol (3x3)

23.

Contacontes

24.

Contacontes per a infants de 4 a 10 anys

25.

Taller de slime

Jocs a les fires
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26.

Contacontes per a infants a partir d’1 any

27.

Taller de ioga per a infants

28.

Taller «Experimentam amb la cuina saludable»

29.

Taller de punts de llibre

30.
31.

Activitats ambientals pel Dia Mundial del Medi
Ambient
Horabaixa sostenible. Decoració de casetes niu

32.

IX Milla d’Algaida 2018. Objectiu 1.000

33.

Taller infantil

34.

III Voleibol de Platja Nocturn (3x3)

35.

Olimpíades Pageses

36.

I Concurs Watermelon

37.

Taller de còmic

38.

Festa de la Sabonera i Futbol Bimbolla

39.
40.

Berenar de creps + taller de bolles de Nadal
gegants
Actuació musical infantil

41.

Torneig d’escacs Sant Jaume

42.

VI Torneig de Futbet 5

43.

Cercavila de Nadal

44.

Taller d’instruments tradicionals

45. Ajuntament d’Artà

Organització d’activitats lúdiques, adreçades a
infants i joves
Tallers de rap en català per a joves

46. Ajuntament de Calvià
47. Ajuntament de Capdepera
48. Ajuntament de Costitx

Activitats lúdiques per a infants i joves vehiculades
en llengua catalana
Teatre infantil en català

49. Ajuntament d’Eivissa

Tallers per a infants «Cobertura en català»

50. Ajuntament d’Esporles

Club de lectura infantil (6 sessions)

51.

Club de lectura per a adults (8 sessions)

52.

Club de lectura juvenil (5 sessions)

53.

L’hora del conte per a infants (26 sessions)

54.

Lectures que fan créixer (3 sessions)

55.

Obra de teatre Sant Antoni

56.

Spaghetti on road

57.

La flor romanial

58.

El llop i les set cabretes

59. Ajuntament de Felanitx

Contacontes i tallers

60. Ajuntament de Ferreries

Gimcana de Sant Bartomeu

61.

Abril Contes Mil: «Contes del món»

62. Ajuntament d’Inca
63.

Programació de teatre en català adreçat a alumnes
en edat escolar del municipi d’Inca durant el 2018
XXX Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Inca

64.

Cursos de ball de bot per a infants

65. Ajuntament de Manacor

Oferta educativa per a escolars 2017-2018

66. Ajuntament de Montuïri

Escoles de Pasqua, d’estiu i de Nadal
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67.
68. Ajuntament de Sant Antoni de
69. Portmany
70. Ajuntament de Sant Josep de
71. sa Talaia

Torneig de sa Llum, esdeveniment esportiu en
català
Tallers creatius en català
Contacontes a la Biblioteca Municipal
Taller «Parlem en família»

73.

Contacontes i activitats infantils a la Biblioteca de
Sant Josep
Representació de l’obra teatral Sa carai de
Caputxeta
Projecció pel·lícula Zootròpolis

74.

Teatre de titelles Jukebox

75.

Contacontes Conta’m el món

76. Ajuntament de Santa Eugènia

Taller «Creixem llegint»

77.

Taller «Teixit de contes»

78.

Mostra d’Arts Escèniques a Santa Eugènia

79.

Activitats teatrals i lúdiques

80. Ajuntament de Sóller

Mostra escolar de gloses

81.

Contacontes a la Biblioteca

82. Ajuntament de Son Servera

Teatre escolar municipal

83.

Teatre infantil i juvenil

84. Ajuntament de Vilafranca de
Bonany
85. Universitat de les Illes Balears

Activitats lúdiques i culturals en què el català és la
llengua vehicular
II Campionat d’Emparaulats

86. Unió de Cooperatives de
87. Treball Associat

Jornades lúdiques

72.

Jornades d’escacs

Acció 12: Consolidació i ampliació de l’oferta de classes de català adreçada a la població
adulta (centres d’educació d’adults, ajuntaments, consells insulars, entitats cíviques, etc.)
Agent
Actuació
1.

2.

Govern de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Baleàrics
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament d’Inca
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia
Govern de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Baleàrics
Ajuntament d’Alaró
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament d’Eivissa
Ajuntament d’Inca
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Palma

Tallers de conversa

Cursos de català
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3.

Llengua catalana als centres d’adults

4.

Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i
Universitat
Consell Insular de Formentera

5.

Consell Insular de Menorca

Cursos de català per a adults

6.

Consell Insular de Menorca
Ajuntament d’Alaior
Ajuntament de Ferreries

7.

Ajuntament d’Alaior

8.

Ajuntament d’Artà

Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Menorca per a la prestació del
servei d’educació de persones adultes, que preveu
formació en llengua catalana
Formació en llengua catalana. Subscripció de
convenis
Cursos de català

9.

Ajuntament de Capdepera

Oferta de cursos de català

10.

Recursos i formació específica en llengua catalana
per a adults nouvinguts
Oferta de cursos de català al municipi

11. Ajuntament d’Eivissa

Tallers de conversa per a adults

12. Ajuntament d’Esporles

Cursos de català (octubre-febrer)

13. Ajuntament de Felanitx

Classes de català per a adults

14. Ajuntament de Manacor

Cursos de llengua catalana de l’Escola Municipal de
Mallorquí
Convenis i acords amb l’Escola de Persones Adultes
Joan Mir i Mir, de Maó, per impartir cursos
Conveni amb l’Associació d’Adults d’Eivissa i
Formentera per impartir classes de català
Cursos de català per a adults

15. Ajuntament de Maó
16. Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany
17. Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia
18. Ajuntament de Sóller

Cursos de català per a adults

19. Ajuntament de Son Servera

Cursos de català de perfeccionament

20. Universitat de les Illes Balears

Cursos de coneixements de llengua catalana

21. Paraula. Centre de Serveis
Lingüístics

Tallers d’expressió oral i escrita

Acció 13: Oferta formativa àmplia de cursos de català a través dels entorns laborals dels
ciutadans (col·legis professionals, empreses, organitzacions empresarials i sindicals, etc.)
que inclogui tant els nivells de coneixements generals com els específics i adreçada tant
als professionals de cada sector com al personal administratiu que hi treballa
directament
Agent
Actuació
1.
2.

Govern de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Baleàrics
Consell Insular de Mallorca

3.

Consell Insular de Menorca

4.
5.

Govern de les Illes Balears.
Escola Balear d’Administració
Pública

Curs de català per a persones sordes
Cursos de català per als funcionaris del Consell i
per als treballadors dels ajuntaments
Cursos de català per a treballadors de
l’Administració pública
Sessions formatives de català per a treballadors de
l’Administració pública
Pla de Formació de Llengua Catalana de l’any 2018
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6.

Govern de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Baleàrics
Ajuntament de Ciutadella

Oferta formativa de llengua catalana de diferents
nivells per al personal de l’Ajuntament de
Ciutadella, del Patronat de l’Hospital i del Patronat
d’Escoles Infantils

Acció 14: Creació de nous recursos per a l’autoformació en llengua catalana i difusió dels
recursos existents
Agent
Actuació
1.

Centre d’interès de lectura fàcil

2.

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Cultura
Consell Insular de Menorca

3.

Ajuntament de Capdepera

4.

Ajuntament de Ciutadella

Punts d’autoaprenentatge i informació de recursos
d’autoformació
Promoció del Centre de Català de Ciutadella

5.

Ajuntament de Montuïri

6.

Ajuntament de Son Servera

Difusió de recursos per aprendre català

Difusió dels recursos existents per a l’autoformació
en llengua catalana
Informació de recursos d’autoaprenentatge

Acció 15: Creació de punts d’assessorament per a l’aprenentatge de la llengua catalana
per oferir als ciutadans informació sobre els recursos per a l’autoformació existents i per
assessorar-los durant el procés d’autoaprenentatge
Agent
Actuació
1.
2.

Punt de tutoria
Conveni de col·laboració per al Centre de Català
d’Eivissa

7.

Consell Insular de Formentera
Govern de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Baleàrics
Ajuntament d’Eivissa
Govern de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Baleàrics
Ajuntament de Calvià
Govern de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Baleàrics
Ajuntament de Ciutadella
Govern de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Baleàrics
Ajuntament de Manacor
Govern de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Baleàrics
Ajuntament d’Inca
Ajuntament d’Alaior

8.

Ajuntament d’Inca

Assessorament per a l’aprenentatge de la llengua
catalana a través del Servei Municipal de
Normalització Lingüística de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament d’Inca
Servei d’assessorament

3.

4.

5.

6.

9.

Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany
10. Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia
11. Ajuntament de Son Servera

Conveni de col·laboració per al Centre de Català de
Calvià
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Ciutadella per al Centre de Català
Creació del Centre de Català de Manacor

Col·laboració amb l’IEB amb motiu del Centre de
Català d’Inca
Servei d’assessorament lingüístic

Manteniment del Punt d’Autoaprenentatge
Lingüístic
Servei d’Assessorament Lingüístic
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Acció 20: Oferta formativa de llengua i cultura catalanes amb l’objectiu de reforçar la
competència adquirida pels docents, de donar-los seguretat lingüística i estratègies per
millorar les actituds amb relació a l’ús de la llengua
Agent
Actuació
1.

Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i
Universitat

Formació i autoformació dels professors en llengua
catalana

Acció 25: Regulació del coneixement pràctic de la llengua catalana com a requisit dels
professors de les escoles de temps lliure i del personal que hi treballa i en l’obtenció dels
títols de director i de monitor de temps lliure, i establiment d’unes bases per a la
convalidació d’aquestes titulacions a les Illes Balears que prevegin coneixements
lingüístics i culturals propis de la comunitat
Agent
Actuació
1.

Consell Insular de Formentera

Requisit de català

Altres actuacions vinculades al dret d’accedir al coneixement de la llengua catalana
1.

2.

3.

Agent

Actuació

Govern de les Illes Balears.
Conselleria d’Educació i
Universitat
Govern de les Illes Balears.
Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació

Projecte de dinamitzadors lingüístics

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Cultura

Clubs de lectura i trobades amb escriptors en
l’àmbit de la literatura catalana
Préstec bibliotecari en català

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Cultura
Consell Insular de Mallorca

32es Jornades Internacionals per a Professors de
Català
Som molts!

4.
5.
6.

Inclusió de la Direcció General de Política
Lingüística com a participant en el Consell Assessor
per a la Integració de les Persones Immigrades de
les Illes Balears

7.

Xarxa de Dinamització Lingüística

8.

Informcat

9.

Consell Insular de Menorca

Campanya «Berena en català»

10. Ajuntament d’Algaida

Tallers de lectura fàcil

11. Ajuntament de Calvià

Col·laboració com a punt d’informació de les
proves oficials de català
Informació dels cursos de formació de llengua
catalana
Celebració de Sant Jordi, amb paradetes de llibres
en llengua catalana
Subvencions per a cursos de llengua catalana

12. Ajuntament de Costitx
13.
14. Ajuntament de Ciutadella
15. Ajuntament d’Eivissa
16.

Curs Espai lingüístic per al personal de
l’Ajuntament
Calendari anual

17.

«Les nostres paraules»

18. Ajuntament d’Esporles

Canta contes per a nadons (10 sessions)

19. Ajuntament de Llucmajor

Difusió de la toponímia no urbana del terme de
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20. Ajuntament de Manacor

Llucmajor (amb material elaborat pel Servei
Lingüístic de l’Ajuntament de Llucmajor)
Exposició «Pompeu Fabra. Una llengua completa»

21. Ajuntament de Sant Antoni de
22. Portmany

Perfil Google Maps

23. Associació d’Escriptors en
24. Llengua Catalana

Escriptors a les aules

25. Universitat de les Illes Balears
26.

Reforç de català
Pàgines d’autors
Informació sobre els usos lingüístics a la UIB
Difusió d’eines d’autoaprenentatge presents a la
xarxa
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Dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
Acció 26: Organització de tallers de llengua catalana per a infants d’incorporació recent o
que no tenen coneixements pràctics suficients de llengua catalana
Agent
Actuació
1.

Ajuntament d’Eivissa

2.

Tallers de llengua per a infants de primària
Tallers d’estiu de llengua catalana

Acció 27: Promoció i regulació de programes d’oci alternatiu, destinats a joves a partir de
14 anys, a fi que s’hi garanteixi l’ús de la llengua catalana i que siguin guiats per
professionals i monitors que compleixin els requisits quant a coneixements lingüístics
Agent
Actuació
1.

Consell Insular de Menorca

Programa «Alternanits»

2.

Consell Insular de Formentera

3.

Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia

Requisits de català per als monitors del Casal de
Joves
Regulació de la inclusió del requisit del
coneixement pràctic de la llengua catalana en la
contractació de monitors de temps lliure per dur a
terme activitats destinades a la població infantil i
juvenil organitzades per les administracions
illenques.
Promoció i regulació de programes d’oci alternatiu,
destinats a joves a partir de 14 anys, a fi que s’hi
garanteixi l’ús de la llengua catalana i que siguin
guiats per professionals i monitors que compleixin
els requisits quant a coneixements lingüístics
Gimcana de terror

4.

5.

Ajuntament de Vilafranca de
Bonany

Acció 28: Augment de l’oferta i la promoció de les colònies, els campaments i les escoles
d’estiu a fi que els infants tenguin l’oportunitat d’experimentar el contacte amb la natura
i amb l’entorn, inclosos els aspectes culturals i lingüístics, tant de la pròpia illa com de les
altres illes i d’altres contrades de la comunitat lingüística
Agent
Actuació
1.

Ajuntament de Costitx

Escola d’estiu municipal

2.

Ajuntament de Felanitx

Activitats d’estiu

3.

Ajuntament d’Inca

IV Campament Multiaventura 2018

4.

Ajuntament de Santa Eugènia

Escola d’Estiu 2018: «Viu l’estiu a Santa Eugènia»

5.

Ajuntament de Vilafranca de
Bonany
Unió de Cooperatives de
Treball Associat de les Illes
Balears

Campament d’estiu de l’Escola d’Estiu 2019

6.

Escoles d’estiu

Acció 32: Regulació de la inclusió del requisit del coneixement pràctic de la llengua
catalana en la contractació de monitors de temps lliure per dur a terme activitats
destinades a la població infantil i juvenil organitzades per les administracions illenques
Agent
Actuació
1.

Ajuntament de Montuïri

Requisit de coneixements de català
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Acció 36: Creació, a càrrec de les administracions en col·laboració amb els grups
existents, d’una oferta estable d’excursionisme que inclogui el coneixement del medi i la
integració lingüística entre els seus objectius
Agent
Actuació
2.

Consell Insular de Menorca

Programa «Viu la biosfera»

3.

Ajuntament de Bunyola

4.

Ajuntament d’Inca

5.

Ajuntament de Vilafranca

«Rutes per sa Comuna», «Rutes natura Bunyola» i
«Rutes ciclistes» per Bunyola i Orient
Programa de senderisme «Vens d’excursió» 20182019
Excursions i rutes guiades en català

Acció 37: Edició i/o difusió, en suport imprès o electrònic, de materials amb la
terminologia i la fraseologia pròpies de la llengua catalana corresponents a les diferents
modalitats esportives: manuals, reglaments, reculls de terminologia i fraseologia
específiques, etc.
Agent
Actuació
1.

2.

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Política
Lingüística
Institut d’Estudis Baleàrics
Unió de Cooperatives de
Treball Associat de les Illes
Balears

Edició i difusió de material amb la terminologia
pròpia de la llengua catalana corresponent a
diferents modalitats esportives
Material didàctic

Acció 38: Organització d’activitats vehiculades en llengua catalana en què puguin
participar indistintament persones autòctones i persones nouvingudes, i que permetin
tractar de temes d’interès i d’actualitat, amb la inclusió de continguts lingüístics i
sociolingüístics, històrics i culturals (cicles de xerrades, conferències, teatre o cinema,
activitats gastronòmiques, excursionisme, etc.)
Agent
Actuació
1.

Govern de les Illes Balears.
Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme.
Centre Balears Europa
Direcció General de Política
Lingüística

Celebració del Dia Europeu de les Llengües

2.

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Cultura

Documental del mes

3.
4.

Consell Insular de Menorca

«La ruta dels enigmes»

Exposicions d’autors de les Illes Balears

5.

«Taula de paraules»

6.

«Expressa un desig de Nadal i Cap d’Any en la teva
llengua»
Teatre: FAM

7.

Ajuntament d’Algaida

8.

Ajuntament d’Artà

9.

Ajuntament de Ciutadella

10.

Organització d’activitats vehiculades en llengua
catalana
Gimcana lingüística
Activitats en català per al públic infantil, juvenil i
adult a la Biblioteca Municipal
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11. Ajuntament d’Eivissa

Coneixement de l’entorn: «Cobertura en català»

12. Ajuntament d’Esporles

Combat de gloses amb Mateu Xurí i Maribel Servera

13.

Recepció als guanyadors del Goya 2018 al
curtmetratge d’animació amb Woody&Woody
Certamen Escolar de Relat Curt i Poesia 2018

14. Ajuntament d’Inca
15.
16. Ajuntament de Llucmajor

Activitats de foment de la lectura adreçades al
públic adult
Actes commemoratius de l’aniversari de la mort de
la poetessa Maria Antònia Salvà

17. Ajuntament de Montuïri

III Jornades d’Estudis Locals

18. Ajuntament de Palma

«Treu la llengua»

19.

Suport a la campanya «Un besada per la llengua»

20. Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany

Certàmens gastronòmics «Pintxa Sant Antoni» i
«Restaura’t»
Representacions teatrals

21.
22. Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia
23. Unió de Cooperatives de
Treball Associat de les Illes
Balears
24. Joves de Mallorca per la
25. Llengua

Activitats per a infants i adults a la Biblioteca de
Vicent Serra Orvay
Tallers lúdics
Fogueró postexàmens
«Treu la llengua»

26.

Divendres màgic

27.

Xocolatada i visita a la Casa Museu Ca n’Alcover

28. Institut d’Estudis Eivissencs

Sortides del Grup de Coneixement del Medi

Acció 39: Promoció de les festes populars i les celebracions tradicionals de cada poble o
barri, en col·laboració amb les associacions de veïns, com a contexts d’ús normal de la
llengua catalana
Agent
Actuació
1.

Ajuntament d’Alaior

Nit de gloses a Alaior

2.

Ajuntament d’Artà

3.

Ajuntament de Costitx

Promoció de les festes populars i les celebracions
tradicionals
Programació de les festes patronals

4.

Ajuntament de Ferreries

5.

Ajuntament d’Inca

6.
7.

Ajuntament de Llucmajor

8.

Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany
Ajuntament de Santa Eugènia

9.

10. Ajuntament de Sóller

Glosat en el marc de les festes patronals de Sant
Bartomeu
Taller de glosa improvisada a Inca
Programació de les festes patronals i de barriada
2018
Actes del bicentenari del naixement del glosador
llucmajorer mestre Lleó
Programació de les festes patronals
Festes populars
Programa de les festes patronals i fullets de caire
cultural
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11. Ajuntament de Son Servera

Festes locals

12. Ajuntament de Vilafranca de
Bonany

Activitats de cultura popular dins el marc de les
Festes de la Beata i Sant Antoni

Acció 45: Organització de trobades i exposicions de productes i materials en llengua
catalana destinats a la població juvenil i als educadors d’infants i joves (monitors, pares,
mares, mestres, educadors de carrer...): campus informàtics —Internet, jocs en xarxa,
etc.—, exposicions de còmics i revistes, etc.
Agent
Actuació
1.

Ajuntament de Llucmajor

Difusió del material educatiu «Acosta’t als refranys»
I, II i III

Altres actuacions vinculades amb el dret d’emprar el català en l’àmbit del lleure
1.
2.
3.
4.
5.

Agent

Actuació

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Cultura

Concerts didàctics
Tisores al vent (recital poètic)

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Política
Lingüística

6.
7.
8.
9.
10. Consell Insular de Menorca
11.

12.
13.
14.
15. Consell Insular d’Eivissa
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Consell Insular de Formentera
Ajuntament d’Alaior

Ajuntament d’Alaró
Ajuntament d’Algaida

Plecs de lectura
VIII Campionat Mundial de Scrabble en Català
Convocatòria pública d’ajuts per al foment de l’ús
del català en l’àmbit de les federacions i els clubs
esportius a les Illes Balears per a l’any 2018
Convocatòria pública d’ajuts per a activitats de
foment de l’ús de la llengua catalana
Campanya «I tu, jugues en català?»
Promoció del cinema en català a la cartellera
Concurs literari «Ficcions, l’aventura de crear
històries»
Ajuts per fomentar l’ús del català en l’àmbit esportiu
Vocabulari visual Terminologia de les festes de
Menorca (2). Ornaments del cavall i altres elements
materials
XIV Fira del Llibre en Català
XVI Premi F. de Borja Moll de contes i rondalles
Concurs «Lletres i mots»
XXVI i XXVII edicions del Concurs Literari Sant Jordi
per a alumnes de secundària i batxillerat
XVI Premi de Relats Curts Joan Castelló, 2018
Cinema en català per a infants i adults
Teatre
V Setmana del Teatre
Taller d’escriptura creativa
Recitals poètics i presentació d’un poemari
Cinema a la fresca en català 2018
Acte de lliurament dels Premis Castellitx
Inauguració de l’exposició «Josep Maria Llompart:
vivències algaidines i llucmajoreres»
Venda de llibres en català i intercanvi solidari
Teatre: Smiley, una història d’amor
Gustatio romana
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43. Ajuntament de Bunyola
44. Ajuntament de Capdepera
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Ajuntament de Costitx

Ajuntament d’Esporles

Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament d’Inca

Itinerari literari per Palma seguint les passes de
Josep Maria Llompart
Teatre: S’inunda Venècia
Festa de la Pau de Castellitx
Sant Antoni
Revetla de Sant Honorat
Inauguració de l’exposició de les obres de pintura
presentades als Premis Castellitx 2018
Inauguració de l’exposició «Dones excepcionals en
el camp de l’educació»
Microteatre: Valentes dones
Teatre: Un matrimoni de Boston, de David Mamet
Concert de festes de la Banda de Música d’Algaida
Concert de Nadal
Concert didàctic participatiu: La bruixa MA-DUIXA
Concert cantata: La fàbrica de colors, de Sergi
Salinas
Concert de Santa Cecília
Concert de Marga Rotger
Cinema a la fresca en català
Cinema a la fresca en català per les festes patronals
Premis juvenils del concurs de narrativa curta
«Ploma de ferro»
Cinema en català de contingut infantil i juvenil
I Torneig de Scrabble
Club de lectura. Biblioteca municipal de Costitx
Capaltard
Artefactes musicals
La locura de los Brewster
Un tramvia anomenat desig
Teatre de barra
Roja
Toc toc
Dones amb cor
Música i poesia
Tomeu Penya. 50 cançons
Els músics de Bremen
VIII Trobada de Bandes Infantils i Juvenils
Diada «Mou-te amb cap»
Premi Literari Francesc d’Albranca
Programació teatral mensual en llengua catalana
Taller d’escriptura creativa
3r Memorial Miquel Albero Maestre (09/06/2018):
concert d’Els Catarres, Buhos i Itaca Band
Actes en el marc de l’Any Llompart 2018
Concurs de Redacció i Glosat Premi Ciutat d’Inca
2018
Convocatòria dels Premis Literaris Pare Colom 2018
Concurs Local de Targetes de Nadal
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70. Ajuntament de Manacor
71.
72.
73.
74.
75. Ajuntament de Maó
76.
77. Ajuntament de Montuïri
78. Ajuntament de Pollença
79.
80. Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany
81. Ajuntament de Sant Josep de
82. sa Talaia
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95. Ajuntament de Sóller
96. Ajuntament de Son Servera
97.
98.
99.
100. Ajuntament de Vilafranca

101. Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana
102.
103.
104. Unió de Cooperatives de
105. Treball Associat de les Illes
Balears

Scrabble a la fresca
II Concurs de Gloses Escrites per la Igualtat
VIII Campionat Mundial de Scrabble en Català
Monòleg Pompeu Fabra, jugada mestra!
Dictat popular: «Toni-Lluís Reyes dicta Pompeu
Fabra»
Feines d’assessorament i revisió de materials del
Teatre Principal de Maó
Cinema a la fresca en català
XXVII Concurs de Conte Curt Antoni Gomila
Concurs literari en el qual participa tot l’alumnat de
primària (a partir de 3r) i de secundària del municipi
Taller de creació literària
Edició del llibre Pop
Audiovisual Paisatges
Documental Aixa, es darrer mestre d’Eivissa
Projecció documental Els plàstics, l’amenaça
silenciosa
Representació de l’obra Acorar
Representació de l’obra teatral Vivències
Representació de l’obra Mr. Train
Representació de l’obra Tatanka
Representació de l’obra Sa partió
Música en català
III Fira de la Sal. Ses Salines d’Eivissa
Cursets de natació d’estiu en català a la piscina
municipal de Sant Josep
Cursets de natació d’hivern en català a la piscina
municipal de Sant Josep
II Edició de Microrelats de la Dona i Igualtat de
Gènere
Club de lectura per a adults: 2 lectures en català a la
Biblioteca de Sant Josep
Premis Literaris Vall de Sóller
Concursos de creació literària en català
Cinema en català
Cinema al Teatre Municipal La Unió
Cicles de cinema a la fresca en català
Promoció de material bibliogràfic i documental en
català des de la Biblioteca Municipal i l’Arxiu
Municipal
XXXV Premis Cavall Verd. Homenatge a Jaume
Pomar
Espai Reverb
«Poesia i vi», «El dit de les altres»
Concert solidari
Tallers d’oci alternatiu
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106. Joves de Mallorca per la
107. Llengua
108. Ajuntament de Llucmajor
109.

Concert de Les Pastanagues Místiques
Musiqueta
Mostra «Acosta’t als refranys I»
Actes de l’Any Llompart

Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari
Acció 47: Aprovació d’un reglament per a l’ús de la llengua catalana en tot l’àmbit del
Servei de Salut de les Illes Balears
Agent
Actuació
1.

Govern de les Illes Balears.
Servei de Salut de les Illes
Balears

Decret 8/2018, 23 de març, pel qual es regula la
capacitació lingüística del personal estatutari del
Servei de Salut de les Illes Balears

Acció 51: Establiment de l’exigència, com a requisit d’accés per fer feina a les residències
geriàtriques i altres centres assistencials de titularitat pública, de la competència
lingüística adequada en llengua catalana
Agent
Actuació
1.

Ajuntament d’Artà

2.

Ajuntament de Maó

Establiment de l’exigència de coneixements de
català com a requisit d’accés per fer feina a les
residències geriàtriques i altres centres
assistencials de titularitat pública
Exigència de competència lingüística

Acció 52: Oferta formativa àmplia de cursos de català que s’adapti a les necessitats dels
diferents col·lectius de professionals de l’àmbit sanitari i assistencial i que prioritzi la
formació bàsica dels no catalanoparlants en horari laboral
Agent
Actuació
1.

2.

Govern de les Illes Balears.
Escola Balear d’Administració
Pública
Consell Insular de Formentera

Cursos específics per al personal del Servei de Salut
de les Illes Balears
Oferta de cursos per al personal sanitari de
l’Hospital de Formentera
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Acció 54: Difusió, entre tot el personal dels àmbits sanitari i assistencial, d’informació
sobre les distintes ofertes formatives, tant les específiques per a aquest personal com les
altres ofertes que hi pugui haver als diferents municipis o els mètodes
d’autoaprenentatge (programes informàtics, en xarxa, manuals, etc.).
Agent
Actuació
1.

Ajuntament de Ciutadella

2.

Govern de les Illes Balears.
Escola Balear d’Administració
Pública

Difusió de l’oferta formativa de llengua catalana de
diferents nivells per al personal del Patronat de
l’Hospital Municipal
Difusió del Pla de Formació de Llengua Catalana de
l’any 2018 per a personal del Servei de Salut de les
Illes Balears

Acció 56: Adopció de mesures per incentivar l’ús de la llengua catalana en la formació
inicial i permanent dels professionals dels sectors sanitari i assistencial
Agent
Actuació
1.

2.

Govern de les Illes Balears.
Institut d’Estudis Baleàrics.
Servei de Salut de les Illes
Balears
Universitat de les Illes Balears

Cursos de català a tots els hospitals públics de les
Illes Balears

Formació permanent per als alumnes d’Infermeria

Acció 58: Normalització dels rètols, les capçaleres dels impresos, els segells de goma i
altres elements similars en tot l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears: hospitals,
centres d’atenció primària, etc.
Agent
Actuació
1.

Govern de les Illes Balears.
Servei de Salut de les Illes
Balears

Control de la publicitat (fullets divulgatius, cartells
d’activitats formatives...) en els diferents hospitals

Acció 68: Difusió, entre els usuaris i els treballadors de la sanitat pública, del
coneixement dels drets lingüístics i la garantia del seu exercici i compliment
Agent
Actuació
1.

Govern de les Illes Balears.
Servei de Salut de les Illes
Balears

Difusió dels drets lingüístics dels ciutadans de les
Illes Balears

Altres actuacions vinculades amb el dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i
sanitari
Agent
Actuació
1.

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Política
Lingüística

Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de
les llengües oficials en l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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Dret d’emprar el català en les relacions comercials i en l’àmbit dels serveis
Acció 73: Informació a les empreses públiques i amb participació de l’Administració de la
legislació lingüística que les afecta, i difusió entre els treballadors d’aquestes empreses
d’una campanya informativa sobre els drets lingüístics dels ciutadans que atenen
Agent
Actuació
1.

Ajuntament de Maó

Promoció de l’aplicació dels criteris establerts en el
Reglament d’usos lingüístics entre les entitats amb
les quals l’Ajuntament mantengui relacions
comercials, legals, etc.

Acció 76: Inclusió del català en els programes generals de formació i reciclatge de les
empreses públiques a les Illes Balears per tal de garantir l’opció lingüística dels usuaris
Agent
Actuació
1.

Consell Insular de Mallorca

Cursos de nivell B1 per al personal de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)

Acció 77: Promulgació de normativa de rang de llei o de decret que estableixi com a
requisit, per a les diferents administracions de les Illes Balears, la valoració de l’ús de la
llengua catalana en els plecs de condicions dels contractes de subministrament de béns i
serveis i en els processos de concessió o autorització administrativa de serveis públics, a
fi que es garanteixi que els usos lingüístics derivats dels contractes i les concessions
siguin en llengua catalana
Agent
Actuació
1.

Ajuntament de Maó

Definició més intensa de les clàusules lingüístiques
en el nou Reglament d’usos lingüístics de la
institució, aprovat el 22 de febrer (BOIB núm. 56,
de 5 de maig).

Acció 81: Difusió, a través de tríptics, cartells, pàgines web, espots televisius, falques de
ràdio, cartes circulars, bàners, etc., d’una campanya per informar els propietaris
d’establiments comercials (tant els nous com els que ja tenen activitat) de la normativa
lingüística que els afecta i dels ajuts i l’assessorament que poden rebre de les
administracions
Agent
Actuació
1.

Consell Insular de Mallorca

2.

Consell Insular de Menorca

3.

Ajuntament de Capdepera

4.

Ajuntament de Vilafranca de
Bonany

Informació sobre les subvencions de foment de l’ús
del català als comerços i a les entitats associatives
Campanya «Feina, esport, cultura, vida... Fes lloc al
català»
Campanya i informació dels recursos lingüístics per
a l’empresa i normativa lingüística
Edició de cartells per donar informació sobre ajuts
per a la retolació dels comerços en català

Acció 84: Regulació normativa de la presència del català i la disponibilitat lingüística en
aquesta llengua a les empreses que ofereixen serveis a les Illes Balears
Agent
Actuació
1.

Ajuntament de Llucmajor

Exigència del coneixement de català per obtenir
una llicència de taxi de l’Ajuntament de Llucmajor
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Acció 85: Difusió, entre les empreses que ofereixen serveis a les Illes Balears, d’una
campanya informativa sobre la normativa que regula els usos lingüístics en el seu àmbit
d’activitat i dels ajuts i l’assessorament que poden rebre de les administracions
Agent
Actuació
1.

Ajuntament de Capdepera

2.

Ajuntament de Montuïri

Difusió entre les empreses que ofereixen serveis al
municipi sobre la normativa que regula els usos
lingüístics en el seu àmbit d’activitat i dels ajuts i
l’assessorament que poden rebre de les
administracions
Difusió d’informació sobre subvencions per a l’ús
de la llengua catalana als comerços

Acció 89: Oferta de cursos de reciclatge de llengua catalana específics per als
professionals que es dediquen a la docència en l’àmbit dels ensenyaments no reglats, a fi
d’afavorir l’ús professional del català
Agent
Actuació
1.

Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana

Curs Característiques principals de la nova
gramàtica normativa

Acció 90: Difusió dels materials didàctics i reculls de lèxic en català ja existents
corresponents als diferents sectors productius i convocatòria d’ajuts per elaborar-ne i
editar-ne de nous, a fi d’afavorir l’ús professional del català
Agent
Actuació
1.

Consell Insular de Mallorca

Web del Consell amb materials didàctics en català

2.

Consell Insular de Menorca

Difusió de vocabularis d’oficis

3.

Ajuntament de Ciutadella

Col·laboració en l’elaboració de material didàctic i
de reculls de lèxic en català corresponents a
diferents sectors productius

Acció 93: Establiment de la utilització del català com a llengua vehicular en els cursos de
formació per a l’ocupació i d’ensenyaments no reglats, i establiment de l’exigència
progressiva de coneixements mitjans de català dels professors que els imparteixen, com
a condicions que s’han de tenir en compte perquè aquests cursos rebin suport
institucional
Agent
Actuació
1.

Unió de Cooperatives de
Treball Associat de les Illes
Balears

Cursos de formació

Acció 96: Augment del nombre de cursos de català i d’especialitat en català en els
programes de formació empresarial i els de reciclatge dins les empreses per afavorir l’ús
professional del català
Agent
Actuació
1.

Unió de Cooperatives de
Treball Associat de les Illes
Balears

Cursos de formació d’economia social i
cooperativisme
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Acció 97: Establiment de línies d’ajut a fi que la retolació interna i externa de les
empreses, el material imprès, els documents publicitaris i/o d’oferta de serveis, les
pàgines web o els portals d’Internet, la informació difosa a través de les xarxes socials i
l’etiquetatge dels productes elaborats o distribuïts a les Illes Balears siguin en català
Agent
Actuació
1.

Consell Insular de Mallorca

2.

Consell Insular de Menorca

3.

Ajuntament de Capdepera

4.

Ajuntament d’Inca

Subvencions de foment de català en el comerç i les
entitats associatives
Ajuts per fomentar l’ús del català en els comerços i
en els establiments turístics
Convocatòria anual d’una línia de subvencions per
a la normalització lingüística a les empreses
municipals
Convocatòria per a l’atorgament de subvencions en
règim de concurrència competitiva de l’Ajuntament
d’Inca per al foment de l’ús de la llengua catalana
dins l’àmbit econòmic, corresponent a l’any 2018

Altres actuacions vinculades amb el dret d’emprar el català en les relacions comercials i
en l’àmbit dels serveis
Agent
Actuació
1.

Ajuntament de Ciutadella

2.

Ajuntament de Costitx

3.

Ajuntament de Manacor

4.

Ajuntament de Maó

5.

Ajuntament de Son Servera

6.

Unió de Cooperatives de
Treball Associat de les Illes
Balears

7.

Oferiment d’assessorament lingüístic als bars i
restaurants de Ciutadella
Tríptics informatius dels comerços i botigues del
municipi
Cartells de rebaixes
Aprovació definitiva del Reglament d’usos
lingüístics de la institució
Suport lingüístic a les empreses locals
Exposició de material didàctic i recursos diversos
Catàlegs dels programes de formació i actuació de
foment i difusió del cooperativisme del pla de
gestió anual de la UCTAIB

Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu

Acció 117: Inclusió, entre els criteris de concessió de noves freqüències i en la renovació
de les ja existents, del criteri que com a mínim el 50 % del temps d’emissió de programes
de qualsevol naturalesa sigui en llengua catalana, i establiment de mesures de control
estricte del compliment d’aquest criteri lingüístic
Agent
Actuació
1.
2.

Ajuntament de Calvià

Emissions de Ràdio Calvià el 50 % com a mínim en
català
Publicació de la revista mensual municipal Calvià el
50 % com a mínim en català

Acció 119: Regulació de l’ús del català com a llengua vehicular de tots els espais o
programes de ràdio i televisió patrocinats per les institucions públiques de les Illes
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Balears
1.

Agent

Actuació

Ajuntament de Capdepera

Emissions en català a Capdepera Ràdio

Acció 120: Realització de campanyes promocionals de difusió i ampliació de l’oferta de
premsa en català a totes les illes, amb continguts competitius, d’abast general, insular i
local
Agent
Actuació
1.

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Política
Lingüística

Convocatòria pública d’ajuts a la premsa diària

Acció 121: Oferta d’ajuts econòmics als editors perquè facin servir el català en les seves
publicacions i, en especial, en premsa temàtica, com l’esportiva, etc.
Agent
Actuació
1.

2.

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Política
Lingüística
Consell Insular de Mallorca

3.

Consell Insular de Menorca

Convocatòria pública d’ajuts a la premsa local i de
temàtica especialitzada
Convocatòria d’ajuts de llibres i fonogrames en
català
Ajuts a l’edició en llengua catalana

Acció 124: Distribució regular de premsa en català als centres educatius de les Illes
Balears i als llocs públics de l’Administració
Agent
Actuació
1.

Ajuntament de Montuïri

Difusió de la revista Bona Pau

2.

Ajuntament de Pollença

Premsa local en català als centres educatius

Acció 126: Establiment de criteris lingüístics per regular l’admissió de publicitat ens els
mitjans de comunicació de titularitat pública
Agent
Actuació
1.

Ajuntament de Pollença

Publicitat a la ràdio municipal

Acció 129: Organització de cursos de formació lingüística i de reciclatge per a
professionals de la ràdio i la televisió
Agent
Actuació
1.

2.
3.

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Política
Lingüística
Universitat de les Illes Balears
Consell Insular de Mallorca

II Jornades de Qualitat Lingüística als Mitjans de
Comunicació: la Llengua Oral

Taller de fonètica i dicció de català per a
professionals dels mitjans de comunicació
Taller de redacció per als professionals dels mitjans
de comunicació

Acció 131: Establiment d’una política de promoció i suport a la presència de la llengua
catalana en màquines i programes (adquisició de llicències, ajuts, subvencions, convenis,
etc.)
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1.

Agent

Actuació

Consell Insular de Menorca

Ajuts a la creació de pàgines web en català

Acció 133: Dotació de l’Administració i dels centres que en depenen, de les empreses de
comunicació, de les associacions culturals, etc., amb programari en llengua catalana
Agent
Actuació
1.
2.

Govern de les Illes Balears.
Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme

Plantilla en català del correu web corporatiu IBM
iNotes
LibreOffice en català

3.

Ajuntament de Montuïri

Adquisició del paquet ofimàtic Office 365 i
instal·lació de la versió en català d’aquesta eina
informàtica

Altres actuacions vinculades amb el dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
Agent

Actuació

2.

Govern de les Illes Balears.
Direcció General de Política
Lingüística
Consell Insular de Mallorca

Convocatòria pública d’ajuts destinats als mitjans
de comunicació audiovisuals que emeten en
llengua catalana a les Illes Balears
«El Pic. Un apunt sobre paraules»

3.

Consell Insular de Formentera

Revista d’esports en català

1.

4.

Ràdio Illa

5.

Ajuntament d’Artà

Creació de productes en català

6.

Ajuntament de Calvià

Publicacions municipals

7.

Publicació de la revista Entorn de Calvià

8.

Ajuntament de Capdepera

Emissió del programa Curiositats de llengua

9.

Ajuntament de Son Servera

Suport lingüístic a la revista local CM7

10. Unió de Cooperatives de
11. Treball Associat de les Illes
Balears
12.

Publicitat als mitjans de comunicació
Estudi sobre la realitat de la dona a les
cooperatives de treball associat de les Illes Balears
Jornades de renovació educativa
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