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0. INTRODUCCIÓ
La Direcció Insular de Política Lingüística presenta en aquesta Memòria el resum de les diverses activitats que es 
varen dur a terme durant l’any 2008. 

Les accions realitzades s’estructuren en sis àrees:

1. Activitats de la Secció d’Assessorament Lingüístic del Servei de Normalització Lingüística.
2. Activitats de la Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística.
3.Programa de subvencions: accions duites a terme per estimular l’augment de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit 

concret que se subvenciona. Inclou ajuts a empreses privades i entitats sense finalitat lucrativa que treballen 
directament o que incideixen en l’extensió de l’ús social de la nostra llengua.

4. Coordinació dels cursos de català per al personal de Consell de Mallorca.
5. Publicacions diverses. 
6. Premis Mallorca de creació literària (narrativa, poesia i narrativa juvenil).
7. Campanya «Ara és la teva».  



6 

1



7 

1. SECCIÓ D’ASSESSORAMENT
1.1. CORRECCIONS
La Secció d’Assessorament Lingüístic, que des del Departament de Cultura i Patrimoni ofereix a tot el Consell de 
Mallorca la revisió lingüística de la documentació que té més difusió, va augmentar considerablement la feina durant 
el 2008, ja que, com podeu veure a la taula 1, es va passar de rebre 8.804 pàgines a tenir una entrada de 13.873, 
la qual cosa suposa un increment del 57 %. Per altra banda, el nombre pàgines que quedaren pendents de resoldre 
va ser de 2.635, xifra que no varia gaire amb relació a l’any anterior. 

2007 2008

Total pàgines entrades 8.804 13.873

Total pàgines revisades 6.273 11.238

Pàgines pendents (data: 31-12-2008) 2.531 2.635

Podem observar també, en el gràfic que hi ha a continuació, el percentatge de pàgines que entraren per departament 
en relació al total d’entrades: 

% CORRECCIONS PER DEPARTAMENT
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DEPARTAMENT PÀG. 2008 % 2008 % 2007

Benestar Social   1.023   7,38   0,77

Cooperació Local   537   3,87   0,22

Cultura i Patrimoni   6.507   46,91   67,80

Economia i Turisme   669   4,82   0,95

Esports   726   5,23   1,12

Hisenda i Innovació   598   4,31   0,93

Interior   487   3,51   7,95

Joventut i Igualtat   1.302   9,39   1,11

Medi Ambient   917   6,61   5,17

Obres Públiques   481   3,47   5,58

Presidència   572   4,12   8,25

Territori   51   0,37   0,15

L’aspecte més destacable d’aquestes xifres és el notable augment percentual que reflecteixen per a vuit dels dotze 
departaments i que va des del 27’8% de Medi Ambient fins al 91,8% de Benestar Social. La baixada percentual 
relativa del Departament de Cultura i Patrimoni, que és el de més pes com a sol·licitant d’assessorament, s’explica en 
relació a l’augment percentual dels altres departaments, però en xifres absolutes passa de 5.969 pàgines, el 2007, a 
6.507 el 2008, cosa que representa un augment absolut del 9%. Els augments corresponents al altres departaments  
responen, en part, a la tasca de les persones que s’ocupen de les  relacions amb els mitjans de comunicació. 

1.2 PROVES DE CATALÀ
Durant el 2008, es dugueren a terme els exàmens de llengua catalana per a les oposicions del Consell de Mallorca 
(segona fase de la convocatòria de 2006), per a les quals es varen fer tres proves:

A (de coneixements orals): dia 3 de juliol
B (de coneixements elementals orals i escrits): dia 11 de juny
C (de coneixements mitjans orals i escrits): dia 26 de juny

A més d’aquestes proves, al llarg de l’any es dugueren a terme proves per cobrir diverses places vacants, els 
aspirants a les quals no tenien cap certificat de coneixements de llengua catalana que pogués acreditar-ne el grau 
de coneixement.

1.3 EL PIC. UN APUNT SOBRE PARAULES
El mes de setembre de 2007 començà l’emissió a Ona Mallorca d’un breu espai dedicat a parlar sobre paraules i 
construccions interferides bàsicament pel castellà, però també per altres llengües, com l’anglès. Aquest espai, amb 
una durada aproximada de 3 minuts, es va emetre dues vegades cada dia, una al matí i l’altra l’horabaixa, dins 
programes de llarga durada.

A partir de fets relacionats amb el curs de l’any (Nadal, les Verges o Tots Sants) o amb l’actualitat, es tractaren temes 
molt diversos, de manera que, a final d’any, ja eren quasi 100 els programes que s’havien enregistrat i emès.
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2. SECCIÓ DE DINAMITZACIÓ
2.1. PROJECTE D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC 2008
El 2008 es va dur a terme per primer cop un projecte pioner en política lingüística en l’àmbit de la població 
nouvinguda a dos municipis pilot de Mallorca: Sant Llorenç i sa Pobla. A continuació exposam els detalls del 
Projecte.
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INTRODUCCIÓ

L’any 2008, la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca dugué a terme el primer Projecte 
d’Acolliment Lingüístic d’aquesta institució, gestionat concretament per la Secció de Dinamització Lingüística i 
amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Govern. La intenció d’aquest projecte pilot fou la de 
començar a posar les bases per arribar a fer de la llengua i la cultura catalanes el vehicle d’integració i de cohesió 
social de la població nouvinguda de Mallorca.

Les dades de 2008 atorguen a Mallorca un nombre total de població estrangera de 129.403 persones, xifra que ens 
situa al capdavant dels índexs estatals i europeus pel que fa a territoris receptors de població nouvinguda. Aquest 
fet, a més de configurar un nou panorama social molt heterogeni, conforma una nova realitat sociolingüística que 
suposa un repte per a la llengua catalana. 

El Projecte establí acords de col·laboració amb els ajuntaments per actuar des de l’àmbit municipal. Una de les 
novetats principals fou que no es limità a l’àmbit educatiu o de política lingüística, sinó que tengué en compte tots 
els serveis i espais municipals i també les organitzacions ciutadanes, per facilitar la integració ràpida dels nouvinguts. 
Per dur-lo a terme, la Direcció Insular proporcionà recursos adients per poder oferir informació bàsica sobre la llengua 
i la cultura pròpies. A més, adaptà el Projecte a cada municipi, tenint-ne en compte les característiques específiques 
(origen dels nouvinguts, espais disponibles, activitat laboral més freqüent, etc.). 

Els municipis on es dugué a terme el Projecte foren Sant Llorenç des Cardassar i sa Pobla, ambdós amb un nombre 
significatiu de població immigrada, però de característiques ben diferents. La majoria dels nouvinguts de sa Pobla 
provenen del Marroc, en canvi els de Sant Llorenç són de la Unió Europea. 

Un altre dels aspectes destacables del Projecte és que no es limità a actuacions amb la població nouvinguda, sinó 
que volgué implicar-hi tota la societat i augmentar la fidelització dels que ja són parlants de català. Per això, un dels 
grups que reberen una atenció especial foren els treballadors de l’àmbit social, ja que són els primers que tenen un 
contacte directe amb la població nouvinguda. 

En aquest sentit, a més dels tradicionals cursos de català per a estrangers, es programaren activitats culturals i de 
coneixement de l’entorn, en què el principal al·licient no és la llengua sinó l’oci, l’educació, l’orientació laboral, la 
sanitat, etc., per tal de promoure un sentiment d’arrelament entre els nouvinguts. Les activitats es varen obrir a tota 
la població per fomentar la cohesió social. 

ACTUACIONS A CADA MUNICIPI

SA POBLA
Dades població 2008: total de 13.094 habitants, amb un 22,87 % de població estrangera, del qual un 18,61 % és 
població d’origen extracomunitari. El col·lectiu més nombrós és el de la població marroquina (1.892 persones). 

ACTUACIONS REALITZADES:

Moltes de les activitats es feren en col·laboració amb l’associació Pa i Mel, entitat que intervé activament dins 
l’àmbit social, i Serveis Socials de l’Ajuntament.

A) Cursos de català

Curs de català-castellà per a estrangers nivell 1
 Creació d’un curs d’alfabetització de persones adultes amb aprenentatge simultani del castellà i del català, ja que 

fins aleshores el Centre d’Adults de sa Pobla només oferia alfabetització en castellà.



12 

Curs de català per a dones 
 Curs de català de nivell inicial adreçat al grup de dones magrebines vinculades a l’associació Pa i Mel, en un horari 

adaptat a la realitat quotidiana d’aquestes dones. 

Curs de català inicial
 Organització d’un curs de català de nivell inicial, amb un enfocament pràctic i dinàmic. 

B) Activitats  de sensibilització i de coneixement de l’entorn
Tallers per la llengua 
 Es tracta de tallers que pretenen sensibilitzar els assistents envers el patrimoni lingüístic de la humanitat i consolidar 

la llengua catalana com a llengua vehicular i d’unió entre els ciutadans dels territoris de parla catalana.

Tallers per al Foment dels Usos Interpersonals en Llengua Catalana (TFUILC)
 Es feren dos tallers adreçats als treballadors i treballadores de l’Ajuntament de sa Pobla i un d’obert al públic 

general.

Tallers d’Educació per la Llengua
 Es tracta d’un taller semblant adaptat als estudiants de secundària. Es feren dos tallers a l’IES Joan Taix i dos a 

l’IES Can Peu Blanc.

Visites a «La mar de llengües»
 Diferents grups d’alumnes d’ESO (IES Joan Taix i IES Can Peu Blanc) visitaren l’exposició «La mar de llengües», 

que té l’objectiu d’apropar els visitants a les societats i les cultures de la Mediterrània i difondre els valors de la 
diversitat lingüística. 

Activitats complementàries
 Organització d’una sèrie d’activitats per donar a conèixer la realitat cultural i lingüística del poble, com la visita 

guiada al Museu de Sant Antoni i el Dimoni i al Museu de la Jugueta.
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C) Activitats de cohesió social
Ràdio Oberta. Taller de ràdio amb el Grup per a la Convivència de Pa i Mel
 Realització d’un taller de ràdio específic per a integrants del Grup per a la Convivència, amb el català com a llengua 

vehicular.

Taller de còmic
Taller d’introducció al còmic amb la llengua catalana com a vehicular per afavorir la 
interrelació entre joves d’origen divers residents en un mateix municipi compartint 
una activitat de lleure.

Taller de mancala
Activitat organitzada per la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX per acostar 
jocs d’altres llocs del món als nins i les nines de Mallorca. 

Vine al teatre!
Difusió dels espectacles de teatre familiar que l’Ajuntament organitza periòdicament 
adreçada a la població immigrada, ja que normalment no sol participar-hi. 
Concretament, s’elaboraren uns fullets en català i en àrab de l’espectacle Jaume I a 
la recerca de les paraules perdudes, que es varen distribuir als col·legis.

Taller de ràdio per a joves
Taller de nocions bàsiques de ràdio per a joves que alhora es converteix en un espai 
d’interrelació entre col·lectius diversos i permet el tractament de temàtiques de 
rellevància social.

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Dades població 2008: Del total de població de 2008, 9.044 habitants, un 16,19 % de persones són originàries 
d’Alemanya, cosa que converteix aquest col·lectiu en el més nombrós del municipi, seguit, a molta distància, pel 
col·lectiu de persones procedents del Regne Unit (4,02 %) i per la població originària del Marroc (2,51 %).

ACTUACIONS REALITZADES:

Les activitats que es dugueren a terme a Sant Llorenç es coordinaren principalment amb la regidoria de Turisme i 
Cultura i l’equip tècnic de Serveis Socials.

A) Cursos de català
Curs de català bàsic per a usuaris i usuàries dels Serveis Socials de sa Coma
 Aquesta activitat pretén donar resposta a una necessitat que varen plantejar les tècniques de Serveis Socials de la 

delegació municipal de sa Coma.

Curs per a socis i sòcies de l’Associació de Gent Gran Punta de n’Amer
 Curs de català bàsic adaptat a gent gran d’origen estranger, molt orientat a l’aprenentatge de la llengua oral en el 

qual es varen practicar converses relacionades amb els temes més quotidians i es va reforçar el vocabulari d’ús més 
habitual.

Curs de català per a dones 
 Realització, per primera vegada al municipi, d’un un curs de català adreçat a dones, principalment d’origen magrebí, 

adaptat a les necessitats del sector de població al qual s’adreça. El curs combinà la formació lingüística i una 
formació en habilitats socials (maternitat, salut infantil, etc.), amb la col·laboració de diversos professionals.

Activitats complementàries del curs de català per a dones
 Realització d’activitats per donar a conèixer temàtiques diverses rellevants per al col·lectiu d’alumnes i per 

complementar els continguts del curs: xerrada comare i visita a l’Hospital de Manacor.
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B) Activitats de sensibilització i coneixement de l’entorn
 Elaboració de diferents documents de divulgació sobre l’origen i el motiu de determinades celebracions populars 

del poble:

Fullet festa Sant Joan Pelós: fullet per donar a conèixer la figura de sant Joan Pelós. Se’n feren 4 versions bilingües: 
català-castellà, català-alemany, català-anglès i català-àrab. 

Recepta cassola de rajada: participació en el sopar d’estiu que es fa anualment al municipi, activitat a la qual hi 
assisteix molta gent d’origen estranger. Enguany, la recepta que es donava a conèixer era la cassola de rajada. Es 
va repartir la recepta amb els ingredients i l’elaboració, adaptada didàcticament perquè qualsevol dels assistents, 
fos quina fos la seva llengua, la pogués entendre. 

Invitació ball de bot: elaboració i difusió casa per casa d’un document (català-alemany, català-anglès i català-àrab) 
convidant de manera directa la població estrangera del municipi a assistir a la mostra d’estiu de ball de bot.

Participació a la diada infantil de Sant Llorenç i diada infantil de sa Coma 
 Distribució entre tots els assistents de material divers de marxandatge i material didàctic de coneixement de la 

cultura i la llengua catalanes.

Recepta d’orellanes
 Elaboració (amb adaptació gràfica) i distribució de la recepta d’orellanes que l’Ajuntament donà a conèixer a tots 

els assistents en la celebració de les festes de tardor sa Coma.

Taller per al foment dels usos interpersonals en llengua catalana 
 Activitat adreçada a treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Llorenç

Taller per al foment dels usos interpersonals en llengua catalana 
 Activitat adreçada al públic en general

Distribució de material de sensibilització per als nouvinguts als dos municipis
 Durant tot el desenvolupament del Projecte, s’aprofitaren diverses de les activitats fetes per distribuir material 

adreçat principalment a la població nouvinguda.

C) Activitats de cohesió social
Taller de plantes aromàtiques i medicinals
 Taller per afavorir que diferents col·lectius de població (immigrants i/o estrangers residents) es puguin integrar a 

través de la llengua catalana fent servir la terminologia d’un tema concret que els pugui atreure; en aquest cas 
concret la fitoteràpia i la jardineria. 
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Taller de còmic per a joves
 Taller d’introducció al còmic amb la llengua catalana com a vehicular per afavorir la interrelació entre joves 

d’origen divers residents en un mateix municipi compartint una activitat de lleure.

CONCLUSIONS

Pel que fa a les activitats que vàrem posar en marxa, com hem vist, podem parlar de diferents actuacions. Així, a 
través d’unes activitats hem incorporat el català a les que ja organitzava cada ajuntament; mentre que, d’altra banda, 
després de conèixer l’oferta existent a cada municipi, també n’hem programat de totalment noves.

Pel que fa al contingut i els objectius de les activitats, també podem esmentar dos grans blocs. D’una banda, les 
d’aprenentatge de llengua i, de l’altra, les de dinamització i de cohesió social que tenen com a objectiu impulsar l’ús 
del català amb l’establiment del català com a llengua vehicular de l’activitat. 

A més, també cal assenyalar que hem organitzat activitats que podem anomenar prelingüístiques, de primer contacte 
amb la llengua catalana.

De totes les activitats cal destacar que les que més èxit han tengut són les formatives, de manera que caldrà 
continuar mantenint-les, tot i que també caldrà continuar treballant per tal d’impulsar l’ús de català fora de l’àmbit 
més acadèmic.

El més important d’aquest Projecte és que hem començat a treballar per promoure un canvi en les dinàmiques que 
s’estableixen en els processos d’acollida de la població nouvinguda. Hem avaluat la situació real que caracteritza 
aquest procés d’acolliment de la població immigrada i hem detectat que el castellà n’és la llengua dominant. En una 
societat amb una realitat lingüística com la nostra, amb dues llengües oficials, cal treballar perquè no hi hagi àmbits 
en els quals la llengua catalana no sigui present.

Cal assenyalar que el Projecte ha pretès fomentar l’ús social del català per tal de convertir-se en la llengua vehicular 
en la integració de les persones nouvingudes, perquè puguin emprar la llengua com un dret i com a eina per participar 
en la vida local. El que es vol és consolidar el català com a llengua d’acollida, millorar la fidelitat lingüística entre la 
població autòctona i que s’adrecin als nouvinguts en català, i implicar tota la població en el procés de normalització 
lingüística.

Si tenim en compte aquests objectius, podem considerar que el Projecte és de vital importància en dos aspectes 
bàsics:

1. Pel que fa l’àmbit lingüístic, de potenciar el català com a llengua pròpia de Mallorca i dels nous mallorquins. 

2. Pel que fa a l’àmbit social, la llengua i la implicació ciutadana són elements d’unió que provoquen millores en la 
cohesió social de la població.

Així, cal assenyalar que la continuïtat del projecte és molt necessària, perquè només hem començat a posar els 
fonaments per promoure el canvi en la dinàmica de l’acolliment de les persones immigrades. A més, aquest és un 
procés lent i que demana anar fent petites actuacions amb la implicació de tots els agents socials que en formen 
part, amb l’objectiu de transmetre conjuntament la importància de treballar per fer del català la llengua vehicular 
d’aquest procés d’acollida.

De la feina feta, en podem extreure alguns suggeriments que han de servir de guia per estendre el projecte, com 
són, la necessitat de fer noves propostes específiques de treball adreçades a l’aprenentatge de la llengua catalana, 
així com al canvi d’actitud dels catalanoparlants envers la població nouvinguda; potenciar el disseny de materials 
pedagògics; fomentar els treballs interculturals; i, finalment, facilitar la col·laboració i la coordinació de serveis i 
entitats que poden ajudar a complementar el treball d’interrelació. 
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Està previst que aquest projecte pilot s’estengui el 2009 a altres municipis de Mallorca, ja que s’ha detectat la 
necessitat de continuar treballant amb el col·lectiu de persones nouvingudes, amb la implicació de tota la societat, 
amb l’objectiu de fer de la llengua catalana la llengua d’acollida i de cohesió social de tota la població.

2.2. CONCURS DE TELEVISIÓ QUÈ T’HI JUGUES?
El 2008 es posà en marxa per primer cop el programa de televisió Què t’hi jugues?, adreçat a nins i nines de sisè 
curs d’educació primària. Vista la mancança de programes televisius participatius adreçats a aquesta franja d’edat i 
que, a més, fomentassin l’ús de la llengua catalana, es decidí crear un programa concurs que ampliàs l’oferta d’oci 
i d’entreteniment en llengua catalana.

El programa fou fruit de la iniciativa de la Direcció Insular de Política Lingüística i la col·laboració dels departaments 
de Comunicació i de Cultura, i la televisió insular pública, TV Mallorca.
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El concurs pretén fomentar l’ús de la llengua catalana i el coneixement de la nostra cultura fora de les aules de 
manera lúdica, didàctica i entretinguda. A cada edició de Què t’hi jugues?, els participants —dos equips de sisè de 
primària de diferents centres educatius— hagueren de demostrar unes habilitats, superar unes proves i respondre 
algunes preguntes relacionades amb el currículum escolar. Hi hagué proves de llengua, objectes reciclats, rondalles, 
enigmes... 

Cal remarcar que es tengué en compte que, dels vuit alumnes participants de cada centre, almenys algun fos un 
alumne nouvingut que començàs a parlar en català, per reforçar fora de l’escola tota la feina feta des de les aules 
d’acollida, els programes d’immersió lingüística..., i oferir a l’alumne la possibilitat d’expressar-se en català fora de 
la classe (un reforç positiu per a l’aprenentatge) i, al públic, un model d’integració per seguir.

Tots els alumnes i centres participants reberen material didàctic i altres regals, gràcies a l’aportació d’empreses 
i entitats col·laboradores. A més, les dues escoles finalistes s’endugueren regals especials (material informàtic, 
còmics, discs compactes, reproductors de discs compactes i jocs).

Participaren al programa un total de vint centres d’educació primària: CP Blanquerna (Pont d’Inca, Marratxí), CP 
Duran Estrany (Llubí), CP Miquel Porcel (Palma), CP Nostra Senyora de Vialfàs (sa Pobla), CP Miquel Capllonch 
(Port de Pollença), CP Juníper Serra (Petra), CP Infant Don Felip (Palma), Col·legi Verge de Monti-sion (Porreres), 
CEIP Punta de n’Amer (sa Coma, Sant Llorenç des Cardassar), CP Es Putxet (Selva), CP Na Penyal (Cala Millor, Son 
Servera), CP Can Bril (Sencelles), CP Inspector Joan Capó (Felanitx), CEIP Jaume III (Llucmajor), CP Felip Bauçà 
(Palma), CP Reina Sofia (s’Horta, Felanitx), CP S’Algar (Portocolom, Felanitx), CP Es Cremat (Vilafranca de Bonany), 
CP Son Caliu (Calvià) i CP Joan Mas i Verd (Montuïri).

El concurs s’estructurà en onze programes i els 20 centres concursaren de dos en dos. És a dir, hi hagué 10 
programes més una final en què jugaren les dues escoles que havien obtingut les puntuacions més altes al llarg del 
concurs: el CP Duran Estrany, de Llubí, i el CP Reina Sofia, de s’Horta (Felanitx). Finalment, en resultà vencedor el 
col·legi de Llubí.

L’emissió del concurs es féu a TV de Mallorca a partir de l’11 d’abril i fins a dia 20 de juny, els divendres a les 18.55 
h (repeticions els dissabtes a les 13.20 h i els diumenges a les 19.25 h). 
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2.3 ACTUACIONS EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ
El sector de la restauració de Mallorca fou un dels eixos principals del programa de normalització lingüística de la 
Direcció Insular per al 2008, ja que es tracta d’un sector en què la llengua, tant oral com escrita, té un fort pes, 
en l’atenció als clients i l’edició de cartes de menú, i que, a més, es pot beneficiar de la línia de subvencions per a 
empreses de la Direcció Insular.

Aquesta nova iniciativa destinada a fomentar l’ús del català entre el sector de la restauració comptà amb la 
col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística i formà part d’una campanya genèrica que les institucions 
de les Illes iniciaren conjuntament el 2008 sota el lema «Ara és la teva», per implicar la població en l’ús del català 
com a vehicle de relació interpersonal.

La iniciativa es materialitzà en la visita de dues dinamitzadores de la Direcció Insular de Política Lingüística als 
establiments de restauració de diversos municipis de l’illa. A continuació s’exposen els detalls del projecte.

CAMPANYA DE PROMOCIÓ DEL CATALÀ AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ DE 
MALLORCA 

INTRODUCCIÓ

La Direcció Insular de Política Lingüística convoca anualment una línia de subvencions adreçada a empreses que 
pretén incentivar l’ús del català en aquest sector. Etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant i pàgines web 
són objecte d’aquesta subvenció.

El 2008 es decidí incidir en el món de la restauració, ja que és un sector important en el paisatge lingüístic i amb 
molta incidència en la vida social de les persones. Així, es programaren visites als establiments de restauració de 
l’illa per tal d’informar els empresaris sobre aquestes subvencions i conèixer de primera mà quines són les seves 
necessitats per millorar la qualitat del servei.

OBJECTIUS

Objectiu general:
 Sensibilitzar els empresaris del sector de la restauració perquè en aquests establiments s’utilitzi el català com a 

llengua d’ús normal i primordial de comunicació i treball.

Objectius específics:
 Informar de la convocatòria de subvencions de la Direcció Insular de Política Lingüística per a l’edició de menús i 

altre material imprès en català, i també per a pàgines web
 Informar de la convocatòria del Govern balear per a retolació exterior
 Divulgar la idea que l’ús de la llengua catalana significa oferir al client un servei de qualitat i modern
 Facilitar als empresaris interessats la tramitació de les subvencions i la traducció o correcció de les cartes de menú 

o d’altres materials que emprin a l’establiment
 Recollir informació, a través d’una enquesta, sobre les actuacions que els empresaris consideren necessàries per 

millorar el servei
 Analitzar la informació recollida, per tal de donar futures respostes ajustades a les necessitats dels empresaris



19 

METODOLOGIA 

Metodologia dinàmica i activa, que requereix la participació dels destinataris i que permet conèixer la realitat 
d’aquests establiments de primera mà.

La informació es féu arribar als destinataris a través d’un porta a porta que dugueren a terme dues dinamitzadores de 
la Direcció Insular de Política Lingüística. La visita consistí en la presentació de les subvencions i del servei gratuït 
de correcció i traducció del Consell de Mallorca, el lliurament de material i, a través d’una enquesta, la recollida 
d’informació sobre les necessitats de l’establiment quant a qualitat del servei.

En cada visita es lliurà a l’empresari el material següent: bases de les subvencions i impresos de sol·licitud; fullet 
«Un servei de qualitat al teu establiment», amb consells als empresaris i treballadors de la restauració, i un breu 
vocabulari de paraules i expressions habituals; tríptic «Als nostres restaurants, en la nostra llengua», que inclou les 
dades del Servei de Normalització Lingüística del Consell i un petit vocabulari de plats de menú; fullet «Fes del 
català la teva eina de feina», amb informació de les subvencions i un petit vocabulari comercial, i vocabulari Taula 
parada, si no el tenien.

La visita a cada establiment quedà plasmada en un full de registre de visites.
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ENQUESTA 

1. Tipus d’empresa:
  Familiar 
  Comunitat de béns 
  Societat anònima 
  Altres    Quin:

2. Nombre total d’assalariats / personal_________
  2.1. Nombre d’assalariats/personal en contacte amb el públic _________
   2.1.1. D’aquests, quants saben expressar-se en català?_________
   2.1.2. D’aquests, quants es comuniquen normalment 
   en català amb els clients? _________

3. Creis que poder atendre els clients en català millora la qualitat de servei del vostre establiment?

4. Valorau positivament que els vostres empleats puguin atendre els clients en català?
  Sí
  No 
  Indiferent 

5. Numerau, de l’1 al 5, les llengües que considerau que són necessàries perquè els vostres empleats puguin  
atendre correctament els clients

  Català:_____
  Castellà:_____
  Anglès:______ 
  Alemany:_____
  Altres:_____

6. Consideraríeu positiu que els vostres empleats rebessin formació lingüística dins un pla global de qualitat del 
servei?

  a. Sí 
  b. No 
  c. En quines llengües?

7. Consideraríeu positiu que els vostres empleats rebessin formació de llengua catalana, en el cas que no fossin 
catalanoparlants?

  a. Sí   
  b. No 

8. Quina altra formació trobau que haurien de rebre els vostres empleats per millorar el servei?

9. Estaríeu disposats que aquesta formació es fes en horari laboral?

10. Consideraríeu positiva la creació d’un distintiu/segell de qualitat per als establiments de restauració?

11. Quins elements trobau que defineixen la qualitat d’un establiment? Numerau-los de l’1 al 5
  a. L’atenció al client:_____
  b. El disseny del local:_____
  c. La qualitat dels productes:_____
  d. La cura del medi ambient:_____
  e. Altres:_____ Indicau quins:_____
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DESTINATARIS

El projecte s’adreçà a tots els propietaris de bars, cafès i restaurants d’una sèrie de municipis de Mallorca. Davant 
la impossibilitat d’arribar a tots els establiments de l’illa, se seleccionaren els municipis de Santa Maria, Consell, 
Binissalem, Lloseta, Inca i sa Pobla. També es feren visites a diverses zones de Palma: el carrer de la Concòrdia, 
afectat pel canvi de nom aplicat el 2008 per l’Ajuntament de Palma a diversos carrers de la ciutat; la barriada de 
Santa Catalina, per reforçar la tasca que hi duien a terme, en altres sectors, els dinamitzadors de l’Ajuntament de 
Palma; i el passeig de Mallorca, zona amb un important nombre d’establiments de restauració.

RECURSOS HUMANS

A través de la Fundació Universitat Empresa (FUEIB), se seleccionaren dues becàries dinamitzadores perquè 
duguessin a terme les visites als establiments, sota el tutoratge dels tècnics de la Secció de Dinamització de la 
Direcció Insular. 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

Actuacions prèvies
Abans de començar les visites hi va haver un primer contacte amb alguns dels ajuntaments dels municipis implicats, 
concretament amb el regidor de Cultura i, si l’ajuntament en tenia, el tècnic de normalització lingüística. 

En cada reunió s’explicaren detalladament les actuacions i s’establiren acords de col·laboració per difondre les 
subvencions a la pàgina web municipal, premsa local... i facilitar-ne la tramitació a les persones interessades, com 
la possibilitat de lliurar els impresos a l’Ajuntament.

Visites als establiments
Consell: total de 12 establiments visitats durant el període del 20 al 30 de maig. 

Lloseta: total de 20 visites als diferents establiments de restauració del municipi durant el període del 23 al 30 de 
maig. 

Binissalem: total de 28 visites a diferents establiments de l’àmbit de la restauració durant el període del 29 de maig 
al 3 de juny.

Santa Maria: total de 30 bars i restaurants visitats durant el període del 17 de juny al 2 de juliol.

Inca: total de 97 visites en el període del 4 de juliol al 13 d’agost.

Palma: (carrer de la Concòrdia, barriada de Santa Catalina i passeig de Mallorca): total de 47 establiments visitats. 

Sa Pobla: total de 26 bars i restaurants. L’actuació s’amplià a sa Pobla per reforçar el programa pilot d’acolliment 
lingüístic que la Direcció Insular dugué a terme el 2008 en aquest municipi.

CONCLUSIONS

Durant un període de quatre mesos es visitaren més de dos-cents bars i restaurants de diversos municipis de 
Mallorca. 

A partir de la informació recollida en l’observació visual i en les converses amb els empresaris, hem pogut arribar a 
una sèrie de conclusions. En general, l’ús del català és lleugerament majoritari en la retolació exterior, però en les 
cartes de menú l’ús de la llengua pròpia és molt inferior al del castellà, i fins i tot al d’altres llengües estrangeres. 
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El model de carta unilingüe en castellà és el més estès. El percentatge d’ús de la llengua catalana encara es redueix 
més quan es tracta d’establiments de nuclis grans de població (Inca i Palma).

Com a aspecte molt positiu, cal destacar que els empresaris valoren positivament la possibilitat d’usar el català en 
l’atenció al client. Gairebé el 80 % dels propietaris consideren un factor beneficiós que els seus empleats puguin 
atendre els clients en català i que aquells que no són catalanoparlants rebin formació lingüística, ja que valoren com 
a element molt important per al seu establiment la qualitat de l’atenció al client.

ÚS LINGÜÍSTIC EN LA RETOLACIÓ EXTERIOR I LES CARTES DE MENÚ

De la informació recollida a través del full de registre, se’n desprenen els resultats globals que exposam a 
continuació.

Total d’establiments: 240

RETOLACIÓ EXTERIOR
S’entén per retolació exterior la que és visible des del carrer i que descriu sobretot el nom de l’establiment i el tipus 
d’activitat (bar, restaurant, cafeteria...).

Aquí cal destacar que la majoria d’establiments (51,2 %) tenen la retolació en català, però la presència d’aquesta 
llengua sovint es limita a l’ús de l’expressió “Can” o “Cas” seguida del nom del local, la qual cosa demostra que es 
fa un ús simbòlic de la llengua pròpia. La segona llengua més usada és el castellà, amb un 36,3 %.

CARTES DE MENÚ
En aquest cas, els resultats responen a una mostra menor (153 establiments), ja que el 35,4 % dels establiments 
visitats són bars que no tenen carta de menú.

La carta de menú és un element de contacte amb el client prou important, ja que es fa servir habitualment. Per 
això és prou definidor de les llengües que l’establiment té en compte. L’ús que s’hi fa de la llengua catalana és molt 
inferior a la presència que hi té sobretot el castellà, però també altres llengües relacionades amb el turisme. 

Només el 23,2 % de les cartes fan servir el català, ja sigui de manera exclusiva (11,6 %) o en combinació amb 
altres llengües (12 %). El model més freqüent és el de carta monolingüe en castellà, que arriba al 51 %. El següent 
tipus de carta més usat és el que fa servir el castellà i altres llengües (sobretot anglès i alemany), amb un 15,5 %. 
El 10,3 % són en català, castellà i altres llengües. Les llengües estrangeres (sobretot anglès i alemany) són presents 
en el 27,1 % de les cartes.

RETOLACIÓ EXTERIOR
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Si comparam els resultats per municipis visitats, observam diferències entre l’opció lingüística dels municipis grans 
(Palma i Inca) i la resta. En aquests darrers, el català és la llengua més usada en la retolació exterior, amb uns 
percentatges molt elevats a Consell, Binissalem i sa Pobla (85 %, 82 % i 77,3 % respectivament), i no tant a Lloseta 
i Santa Maria (60 % i 51,7 %). En canvi, a Inca i a Palma és el castellà la llengua que té més presència, sobretot a 
la capital, on el 60,6 % dels rètols són en castellà.

Pel que fa a les llengües en què es redacta la carta de menú, el model unilingüe en castellà és el més estès (devers 
un 49 % dels casos), amb percentatges molt elevats a Consell (80 %); l’única excepció és sa Pobla, on només el 
33 % dels locals tenen la carta exclusivament en castellà. L’ús del català, exclusivament o juntament amb altres 
llengües, és majoritari únicament a sa Pobla (58,4 %); a Lloseta i a Binissalem se situa al voltant del 45 %, i del 
35 % a Santa Maria. En canvi, torna a ser molt minoritari a les ciutats de Palma (23 %) i Inca (29 %), i també a 
Consell (20 %).

RESULTATS GLOBALS ENQUESTES

Per diversos motius (absència del propietari, manca de temps...) no es pogueren fer les enquestes en totes les visites. 
En total, les dinamitzadores feren un total de 147 enquestes. 

Resultats globals de cada pregunta:

1. Tipus d’empresa:
 Familiar / comunitat de béns / societat anònima / altres 

 La majoria d’establiments (61,9 %) són de tipus familiar.

CARTES MENÚ

TIPUS D’EMPRESA
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2. Nombre total de personal. La mitjana és de 3,2 persones.

2.1 Personal en contacte amb el públic. La mitjana és de 2,4.
 2.1.1 D’aquests, quants saben expressar-se en català? La mitjana és d’1,8; això significa que el 78,4 % del 

personal en contacte amb el públic sap parlar català.
 2.1.2 D’aquests, quants es comuniquen normalment en català amb els clients? La mitjana és d’1,6; això significa 

que, segons les enquestes, el 67,4 % del personal en contacte amb el públic es comunica normalment en català 
amb els clients. 

3. Creis que poder atendre els clients en català millora la qualitat de servei del vostre establiment?
El 51,7 % dels propietaris enquestats respon de forma afirmativa a aquesta pregunta, és a dir, poder atendre en 
català millora la qualitat del servei que s’ofereix. Un 19 % hi respon de forma negativa, un 12,9 % considera que és 
un aspecte indiferent i el 16,3 % expressa que s’adapta a la llengua que fa servir el client.

CONTACTE AMB EL PÚBLIC

CONTACTE AMB EL PÚBLIC 2

ATENDRE EN CATALÀ MILLORA EL SERVEI?
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4. Valorau positivament que els vostres empleats puguin atendre els clients en català?

La majoria és clara: el 76,9 % dels propietaris enquestats consideren un factor positiu que els empleats puguin 
atendre els clients en català.

5. Numerau, de l’1 al 5, les llengües que considerau que són necessàries perquè els vostres empleats puguin atendre 
correctament els clients: català / castellà / anglès / alemany / altres
El català i el castellà són les llengües que es consideren més importants per atendre correctament al client, amb un 
lleuger avantatge per al castellà. El 49 % dels enquestats opten pel castellà com a primera opció i el 47,6 % pel 
català; a continuació, per ordre d’importància, hi trobam l’anglès i l’alemany.

6. Consideraríeu positiu que els vostres empleats rebessin formació lingüística dins un pla global de qualitat del 
servei? Sí / No

 
El percentatge de respostes afirmatives (79 %) és molt superior al de negatives (21%).

En quines llengües?
Pel que fa a la formació lingüística, els empresaris consideren que els empleats necessiten sobretot formació en 
llengua anglesa i llengua catalana. 

El 29,5 % respon que cal formació en anglès, el 21 % en anglès i català, i el 21 % en català.

Si aïllam cada idioma de la resta de la resposta, observam que el 44,7 % dels enquestats consideren que cal 
formació de llengua anglesa, el 35,8 % de llengua catalana i el 13,8 % d’alemany. Només un 4,4 % troben que cal 
formació de llengua castellana i un 0,6 % opten per la formació en francès o en xinès. 

VALORAU POSITIVAMENT L’ATENCIÓ EN CATALÀ?

ÉS POSITIVA LA FORMACIÓ LINGÜÍSTICA?
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7. Consideraríeu positiu que els vostres empleats rebessin formació de llengua catalana, en el cas que no fossin 
catalanoparlants? SÍ / NO

Davant aquesta qüestió, una àmplia majoria (el 81 %) respon que sí és positiva la formació de llengua catalana per 
al personal no catalanoparlant. Això ens fa veure que, independentment que l’empresari expressi que és necessària 
sobretot la formació en llengua anglesa, també veu amb bons ulls la formació en llengua catalana.

8. Quina altra formació trobau que haurien de rebre els vostres empleats per millorar el servei?

El 59 % dels empresaris enquestats consideren que els seus empleats haurien de rebre algun tipus de formació, 
sobretot formació professional específica per a restauració i atenció al client.

ÉS POSITIVA LA FORMACIÓ LINGÜÍSTICA EN CATALÀ?

FORMACIÓ LINGÜÍSTICA
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9. Estaríeu disposats que aquesta formació es fes en horari laboral?

La resposta majoritària, amb un 61,2 %, és negativa. Però el 38,8 % hi estarien disposats; aquests comenten 
sobretot que s’haurien de triar les hores de menys feina.

10. Consideraríeu positiva la creació d’un distintiu/segell de qualitat per als establiments de restauració?
Una gran majoria de propietaris (80,6 %) veu positiva aquesta possibilitat.

FORMACIÓ EN HORARI LABORAL

DISTINTIU QUALITAT

ALTRES NECESSITATS FORMATIVES
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11. Quins elements trobau que defineixen la qualitat d’un establiment? Numerau-los de l’1 al 5: atenció al client / 
disseny local / qualitat productes / cura medi ambient / altres
L’aspecte més valorat és l’atenció al client (75,5 % com a primera opció). A continuació, i per ordre d’importància, 
els empresaris valoren la qualitat del producte, el disseny i la cura del medi. 

2.4 ALTRES
«Un menudall molt especial» Dia 8 de gener es va presentar en roda de premsa el material «Un menudall molt 
especial» elaborat per la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de 
les Illes Balears amb la col·laboració de la Direcció Insular i altres departaments del Govern. Es tracta d’una actuació 
emmarcada dins un pla d’accions per fer present el català a diversos àmbits com el de la sanitat, la immigració i les 
relacions socials i familiars. A més, fou el primer acte simbòlic de la commemoració de l’Any Internacional de les 
Llengües durant el 2008.

Material inclòs en els 12.000 lots elaborats per repartir als hospitals entre els nous pares: àlbum del nadó, disc 
compacte de cançons infantils, baverall, adhesiu per al cotxe, carpeta de salut, termòmetre i tríptics informatius.

Distribució de cartells de rebaixes
Des del 1997, el Consell de Mallorca editava i distribuïa cartells de rebaixes. El 2002, la Direcció General de 
Política Lingüística del Govern balear també començà a editar-ne. Davant aquesta duplicitat d’oferta, el 2008 es va 
considerar innecessari que la Direcció Insular continuàs amb l’edició d’aquests cartells. No obstant això, el desembre 
de 2008 es repartiren els excedents d’edicions anteriors, personalment, per diversos carrers del centre comercial de 
Palma: Bonaire, Sepulcre, Rambles, Oms, Reina Esclarmunda, Sant Miquel, Geranis, Sindicat, Velázquez...

L’acollida va ser bastant bona i es pogueren veure molts dels cartells de la Direcció Insular als mostradors durant la 
temporada de rebaixes de gener de 2009. 
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També se’n feren arribar als ajuntaments de Sant Llorenç i sa Pobla, que es feren càrrec del repartiment a aquests 
municipis. Es distribuïren precisament en aquests municipis perquè hi havia acords de col·laboració fruit de les 
actuacions del Projecte d’Acolliment Lingüístic.

Web del Consell de Mallorca
Des de la Secció de Dinamització s’anaren actualitzant els continguts de l’apartat corresponent a la Direcció 
Insular de Política Lingüística del nou web del Consell de Mallorca, que entrà en funcionament el 2008:  
www.conselldemallorca.cat.

Assistència a cursos i seminaris
Amb l’objectiu de millorar la formació en relació amb les funcions pròpies de la Secció de Dinamització, els dies 10 
i 11 d’octubre les tècniques de la Secció assistiren a les III Jornades de Normalització Lingüística de Menorca, que 
giraren al voltant de dos eixos: el vint-i-cinquè aniversari del Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell Insular 
de Menorca i la llengua en els àmbits juvenils i d’oci.

També assistiren a la jornada «Diàleg intercultural: experiències i propostes», que tingué lloc a la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans dia 19 de novembre de 2008.

Col·laboració amb l’Ajuntament de Capdepera
El desembre de 2008 s’envià material a l’Ajuntament de Capdepera, sol·licitat pel Servei de Normalització Lingüística, 
per a la paradeta de la diada multicultural que se celebrà en aquest municipi dia 13 de desembre. Se’ls féu arribar 
el fullet «Así puedes aprender catalán» en els diferents idiomes i la recepta de les orellanes, editada com a material 
específic d’aprenentatge de la llengua per a nouvinguts en el marc del Projecte d’Acolliment Lingüístic 2008.
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3. SUBVENCIONS

3.1. SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA ALS  
MUNICIPIS (NOU)
Per primer any, el Consell de Mallorca va impulsar una política lingüística pròpia en col·laboració amb entitats 
públiques mitjançant la convocatòria d’una línia de subvencions a les corporacions locals. Es tracta, en aquest cas, 
de fomentar els projectes de dinamització lingüística en els municipis per afavorir la normalització lingüística dins 
l’àmbit de competència dels ajuntaments i fer-la extensiva a la resta de la població civil mitjançant campanyes que 
fomenten l’ús de la llengua catalana en les activitats quotidianes.

Aquesta convocatòria s’adreçà als ajuntaments de Mallorca que presentaren, per a l’any 2008, un projecte de 
dinamització lingüística al municipi. De la convocatòria, se n’exclogué l’Ajuntament de Palma, per al qual es va 
preveure un tipus de col·laboració més específica i adaptada a les seves característiques i a les seves necessitats.

Es concediren les subvencions següents per als ajuntaments i projectes que s’esmenten:

Modalitat A:
Ajuntament d’Alcúdia: 18.000 €. El projecte inclou cursos per a adults, suport de català a les escoles, cursos 
intensius, cursos de l’EBAP, voluntariat lingüístic, subvencions a empreses, estudi del compliment de la Llei de 
comerç, pales de mercat, ampliació del web normalitzacio.cat, cinema comercial i matinal en català, divulgació de 
premsa en català, beques per a estudiants txecs i normalització del transport públic.

Ajuntament de Capdepera: 18.000 €. El projecte preveu contractar una persona més per al Servei d’Assessorament 
Lingüístic, cursos anuals de català, voluntariat lingüístic, programa de ràdio, subvencions per a retolació, participació 
en l’Acampallengua i el Correllengua, difusió de material i organització d’activitats a l’entorn d’algun escriptor, 
concurs de narrativa Ploma de Ferro i dinamització al sectors turisme i comerç.

Ajuntament de Son Servera: 18.000 €. El projecte inclou subvencions a comerços, bars i restaurants, edició de 
la pàgina del Servei Lingüístic a la revista local, creació d’un punt d’autoaprenentatge a Cala Millor, voluntariat 
lingüístic, organització de l’Acampallengua 2008, la pàgina web del Servei i domini.cat, edició de calendaris, foment 
de la producció cultural illenca i suport a les organitzacions culturals.

Modalitat B:
Ajuntament d’Artà: 9.000 €. El projecte se centra en la creació de la marca/distintiu de qualitat per a empreses, 
el treball amb aquest sector per implicar-lo en la utilització del català com a element de màrqueting i la realització 
d’enquestes d’anàlisis de l’ús del català als establiments adherits al programa de col·laboració amb l’Ajuntament.

Ajuntament d’Esporles: 9.000 €. El projecte té com a objectius la difusió de campanyes i ajuts, l’elaboració d’una 
guia de bones pràctiques lingüístiques, l’organització d’un fòrum específic de català i la utilització del fòrum per 
implicar els nouvinguts.

Ajuntament de Porreres: 8.083 €. Projecte concret d’un curs de cuina mallorquina en català per a residents no 
catalanoparlants, «El català a través de la cuina», amb edició posterior del material.

Ajuntament de Binissalem: 2.717 €. Projecte adreçat a immigrants i a la població de rebuda en un intent de 
fomentar la cohesió social, que consta de lectures en veu alta per millorar els coneixements de català, adquisició de 
llibres i visites d’autors. En el projecte s’impliquen la biblioteca, les escoles i l’àrea de serveis socials.
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3.2. SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES (material imprès, cartes de restaurant, 
etiquetatge, pàgines web i portals d’Internet)
Aquesta campanya de subvencions a les empreses de Mallorca en matèria de normalització lingüística, que recordem 
que s’encetà l’any 1997, el 2008 es modificà notablement. Se suprimí el concepte de retolació, ja que l’assumí el 
Govern de les Illes Balears, i això influí en el fet que només es concedissin 276.095,22 € dels 372.000,00 € que 
s’havien pressupostat. 

El 2008 s’edità un fullet informatiu específic per difondre aquesta convocatòria.

Els conceptes i els percentatges que se subvencionaren són els següents:

a) Etiquetatge en llengua catalana: subvenció del 30 % del pressupost, fins a un màxim de 900 € per producte i de 
2.300 € per empresa.

b) Edició en llengua catalana de material imprès: subvenció del 30 % del pressupost, fins a un màxim de 250 € per 
concepte i de 900 € per empresa.

c) Edició en llengua catalana de les cartes de restaurant: subvenció del 60 % del pressupost, fins a un màxim de 
400 € per carta i de 700 € per empresa.

d) Edició en llengua catalana de pàgines web i de portals d’Internet: subvenció del 30 % del pressupost, fins a un 
màxim de 700 € per pàgina i de 1.400 € per empresa.

Els percentatges que es concediren en la convocatòria es repartiren segons els paràmetres del gràfic següent:

PERCENTATGES PER CONCEPTES
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Aquest gràfic correspon a les dades de la llista següent:

 2008

MATERIAL IMPRèS 51,10 %

ETIQUETATGE 17,27 %

CARTES DE RESTAURANT 6,51 %

PÀGINES wEB 25,12 %

Deixant de banda els percentatges esmentats més amunt, quantitativament es reparteixen segons el quadre següent, 
que ens indica les quantitats concedides en euros segons els conceptes sol·licitats:

 2008

Material imprès      141.098,10 €

Etiquetatge 47.680,64 €

Cartes de restaurant        17.972,99 €

Pàgines web 69.343,49 €

TOTAL CONCEDIT 276.095,22 €

Aquestes dades, les trobam representades en el gràfic següent:

QUANTITATS CONCEDIDES
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Pel que fa al tipus d’empresa que sol·licita subvenció, podem afirmar que la gran majoria d’establiments continuen 
essent de l’àmbit de la petita i mitjana empresa de Mallorca i que l’activitat comercial és molt dispersa: restaurants, 
botigues de roba, perruqueries, gestories, sabateries, constructores, empreses de disseny, clíniques veterinàries, 
gabinets d’estètica...

Finalment, cal destacar que l’any 2008 se subvencionaren un total de 405 empreses, vint-i-nou més que durant 
2007, el 40 % de les quals estan ubicades a Palma i el 60 % a la part forana.

3.3. SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES (revistes en català)
També des de l’any 1997, el Consell de Mallorca destina part del pressupost a promoure l’edició de revistes en 
català que fan empreses privades. La convocatòria té per objecte fomentar les revistes en llengua catalana, en suport 
paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit 
municipal i que tenguin un 80 % de les pàgines redactades en català. En queden exclosos els diaris, els setmanaris, 
les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars.

La subvenció oscil·la entre un mínim de 150 € i un màxim de 3.600 €, segons les puntuacions que s’obtenen de 
l’aplicació del barem següent:

 Interès i qualitat del projecte: de 0 a 5 punts

 Cost d’impressió/edició més elevat: de 0 a 3 punts

 Major nombre de pàgines, tiratge (només en el cas de revistes en suport paper) i incidència social   
 corresponents als dotze mesos anteriors a la data de finalització del termini de la convocatòria: de 0 a 2  
 punts

Pressupost 2008: 25.000 €

Total concedit: 24.984 € 

EMPRESES SUBVENCIONADES
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Revistes subvencionades durant el 2008:

TÍTOL

LLUC
SEGELL
ESQUITX
EL BOLÍGRAF
L’HIPERBòLIC
PESCA D’ILLES
FAN TEATRE
L’OBSERVADOR DEL PLA
EL SUD
VA DE TROT

3.4. SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS DE VEÏNS, FEDERACIONS D’ASSOCIACIONS 
DE VEÏNS I ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRATIVA 

Butlletins d’associacions de veïns i de federacions d’associacions de veïns
La convocatòria té per objecte el suport als butlletins de les associacions de veïns i de les federacions d’associacions 
de veïns, editats en català.

L’import de cada ajut es fixa segons els criteris objectius següents:

La subvenció és de 50 € per número publicat que inclogui la pàgina «Coneguem Mallorca» facilitada pel Consell de 
Mallorca, i de 10 € per pàgina en llengua catalana, fins a un màxim de 1.000 €.

Pressupost 2008: 10.000 €

Total concedit: 3.603,66 €

Butlletins subvencionats durant 2008:
BUTLLETÍ DE L’AV LA SOLEDAT

BUTLLETÍ DE L’AV ES MOLÍ DES RAFAL-VIVERO

BUTLLETÍ DE L’AV SA INDIOTERIA

BUTLLETÍ DE L’AV SES VELES

S’ENCRUIA. BUTLLETÍ DE L’AV DE DEIÀ

COSES NOSTRES. BUTLLETÍ DE L’AV DE SON SARDINA

BUTLLETÍ DE L’AV ES GARROVERS

BUTLLETÍ DE LA FEDERACIÓ D’AV DE FELANITX

Revistes en català 
Com en el cas de les empreses, la Direcció Insular de Política Lingüística també promou l’edició de revistes d’entitats 
sense finalitat lucrativa. La convocatòria té per objecte el foment de les revistes en llengua catalana, en suport 
paper o en format digital, publicades a l’illa de Mallorca, sempre que abastin una àrea informativa superior a l’àmbit 
municipal i que tenguin un 80 % de les pàgines redactades en català. En queden exclosos els diaris, els setmanaris, 
les revistes quinzenals, les mensuals i les escolars.
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L’import de cada ajut es fixa segons els criteris objectius següents:

La subvenció oscil·la entre un mínim de 150 € i un màxim de 3.600 €, segons les puntuacions que s’obtenen de 
l’aplicació del barem següent:

 interès i qualitat del projecte: de 0 a 5 punts

 cost d’impressió/edició més elevat: de 0 a 3 punts

 major nombre de pàgines, tiratge (només en el cas de revistes en suport paper) i incidència social   
 corresponents als dotze mesos anteriors a la data de finalització del termini de la convocatòria: de 0 a 2  
 punts

Pressupost 2008: 25.000 €

Total concedit: 31.396,31 €

El total concedit superà el pressupostat perquè els 6.396,34 € sobrants del pressupost dels butlletins es va incorporar 
a aquest concepte.

Revistes subvencionades durant el 2008:

TÍTOL TÍTOL

Pissarra
Es Rutló
Quimibal
Club Horizonte
4 cantons
El Mirall
Blau i blanc
Món apotecari
Jo disseny tu dissenyes
Miramar
Drets humans de Mallorca
L’Ecologista
Es Busqueret

Illes informació
Comunicació
Es correu de Banyalbufar
Paisatge, territori i turisme
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana
Full informatiu de l’Associació d’antics alumnes C. Beat Ramon Llull 
Al·lots de Llevant
Endins
Amunt
Diari de Búger
Bolletí de la Societat d’Història Natural de Balears
Arrels de la Vall
Cala Murta

3.5. SUBVENCIONS NOMINATIVES 2008 
La Direcció Insular dedica una atenció especial a donar suport a aquelles entitats que, a través de les activitats que 
duen a terme, ajuden a la promoció de l’ús i a la difusió del coneixement de la llengua catalana.

El procediment consisteix en una subvenció per dur a terme activitats concretes. Les entitats que el 2008 reberen 
aquest tipus d’ajut són:

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
Suport a les activitats culturals següents: Premis Cavall Verd, Fira del Llibre de Mallorca ConTextViu, Notícia 
Bibliogràfica de les Illes, XXV Galeusca, Escriptors a les Universitats i Sopa d’Illetres

16.000 €
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Associació Trenta-1 
Foment del coneixement i l’ús de la llengua catalana entre l’alumnat de secundària.

Activitats: IX Trobada d’Audiovisuals en Català, XIX Encontre de Teatre en Català a l’Ensenyament Secundari 
8.500 €

Associació de Premsa Forana de Mallorca 
Col·laboració en la impressió de les publicacions associades i en el sosteniment de l’associació.

63.000 €

Federació de Cases i Centres Regionals de les Illes Balears 
Col·laboració en els cursos de llengua catalana per els membres de la Federació.

7.000 €  

Fundació Pública Antoni M. Alcover
Col·laboració en la producció del programa de televisió «Personatges i rondalles» i en l’edició d’un butlletí informatiu 
sobre l’estudi d’Antoni M. Alcover.

6.000 €

Gremi de Llibreters 
XIX edició de la Setmana del llibre en Català.

26.000 €

Grup Blanquerna 
Suport a diverses activitats culturals: actualització d’una pàgina web, trobada de socis i simpatitzants i seminari de 
formació i pensament.

6.000 €

Hora Nova 
Suport a l’edició, publicació i distribució del suplement cultural setmanal, en català, del Diari de Balears: L’Espira.

61.000 €

Joves de Mallorca per la Llengua 
Suport a l’Acampallengua 2008.

40.000 €

Músics de Mallorca per la Llengua 
IX Trobada de Músics per la Llengua. 

15.000 €
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Obra Cultural Balear 
Col·laboració en la consolidació de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics i en la realització de la celebració 
de la Festa per la Llengua, la celebració de la Nit de la Cultura i els Premis 31 de Desembre i en iniciatives de 
dinamització cultural.

160.000 €  

Paraula, Centre de Serveis Lingüístics
Suport al manteniment del Centre d’Autoaprenentatge de la llengua catalana.

40.000 €  

Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Col·laboració en la participació d’estudiants i de professors de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la XL 
edició de la Universitat Catalana d’Estiu.

6.000 €

Luz Azul, produccions audiovisuals, SL 
Suport a la producció del programa de televisió Parlant en Plata Exprés 2008.

42.000 €  

COFUC (Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears)
Suport a la campanya «Dia del Llibre 2008».

40.000  €

IMPORT TOTAL: 536.500 €
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4. COORDINACIÓ DELS CURSOS DE CATALÀ PER A 
FUNCIONARIS
Des de la dècada dels anys vuitanta, el Servei de Normalització Lingüística posa a l’abast del personal funcionari 
cursos, generalment en horari laboral, de català amb la finalitat de reciclar-ne o ampliar-ne els coneixements.

Els cursos, els duu a terme l’Obra Cultural Balear, ara a través de Paraula, Centre de Serveis Lingüístics.

De l’organització d’aquests cursos (inscripcions, gestió d’aules, horaris, persones de contacte, material de classe...) 
se n’encarrega el Servei de Normalització Lingüística. El contracte amb l’empresa adjudicatària es fa a través del 
Servei de Contractació i la dotació pressupostària és a càrrec de les partides de formació de la Direcció Insular de 
Funció Pública.

4.1. DISSENY DE L’OFERTA

Cursos
D’acord amb el nombre de persones inscrites, s’acordà l’inici de 9 cursos: 3 cursos de nivell B, 4 cursos de nivell 
C i 2 de nivell E. Posteriorment, s’acordà que també es faria un curs de nivell D. Per tant, en total es varen fer 10 
cursos.

NIVELL NOMBRE
DE CURSOS DATES DE REALITZACIÓ

B (intermedi per a catalanoparlants) 3 Del 13/02/08 al 19/06/08

C (suficiència per a catalanoparlants) 4 Del 13/02/08 al 26/06/08

D (superior per a catalanoparlants) 1 Del 19/02/08 al 26/06/08

E (llenguatge administratiu) 2 Del 13/02/08 al 19/06/08

TOTAL 10

Els cursos varen acabar en dates diferents perquè es varen ajustar al calendari de les proves de la Direcció General 
de Política Lingüística i varen dur a terme en diferents horaris, a diferents centres del Consell de Mallorca.

Els grups de nivell B, C i D tingueren una durada aproximada de 75 hores, repartides en 4 sessions setmanals 
d’una hora de durada. La durada aproximada dels grups de nivell E va ser de 60 hores, repartides en tres sessions 
setmanals d’una hora de durada.

Tallers d’expressió oral
Atès que els cursos de llenguatge administratiu només eren de 60 hores, s’acordà que es farien 3 tallers d’expressió 
oral, de 10 hores cadascun.

Els tallers d’expressió oral s’adreçaren a tots els alumnes dels cursos de català del Consell de Mallorca que volguessin 
millorar la fluïdesa i la correcció.

Els 3 tallers consistiren en 1 sessió setmanal, els divendres, d’una hora de durada. Els tallers començaren el 25 
d’abril i acabaren el 27 de juny de 2008.
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4.2. INSCRIPCIONS
El nombre de persones que assistiren als cursos va ser el següent:

CODI DEL CURS TOTAL

CIMB1 25

CIMB2 36

CIMB3 40

CIMC1 26

CIMC2 29

CIMC3 33

CIMC4 27

CIMD1 19

CIME1 40

CIME2 33

TOTAL GENERAL 308

Pel que fa als tallers d’expressió oral, hi assistiren un total de 39 persones: 

TALLER TOTAL

TEO1A 18

TEO1B 11

TEO2A 10

TOTAL GENERAL 39
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5. PUBLICACIONS

5.1. POEMES A LA SALA D’ESPERA
Poemes a la Sala d’Espera va néixer amb l’esperit de ser un tríptic típic d’una sala d’espera qualsevol —la d’un 
metge, la d’un misser, la d’una perruqueria, una biblioteca...— amb una finalitat didàctica: la de donar a conèixer 
fragments de la nostra literatura, bàsicament poemes, ja que pel format s’adeqüen més a l’espai disponible. Un 
cop feta l’edició, se n’envien una sèrie d’exemplars per correu a totes les adreces de la base de dades de què 
disposam.

Durant l’exercici del 2008 se n’edità un exemplar: el número 14, dedicat a Maria Mercè Marçal, en commemoració 
del desè aniversari de la seva mort. 

5.2. LECTURES A LA SALA D’ESPERA
El format d’aquestes Lectures fa que s’adeqüi perfectament a la finalitat que es pretenia aconseguir amb els Poemes: 
donar a conèixer fragments de la nostra literatura aprofitant que el lector té un moment forçat de lleure mentre espera 
la cita amb el misser, el metge, el notari...

En el decurs del 2008 se n’edità el número 6, Llibre de paraules i dites de savis i filòsofs, de Jafudà Bonsenyor, 
una edició en versió catalana actual de les dites que aquest traductor va fer d’obres de la literatura oriental, aràbiga 
i hebrea, i també d’autors clàssics. 

5.3 La LLEnGUa caTaLana a MaLLorca
El novembre de 2008 quedà enllestida la reedició del llibre La llengua catalana a Mallorca, propostes per a l’ús públic 
dels autors Antoni I. Alomar, Gabriel Bibiloni, Jaume Corbera i Joan Melià. Aquesta nova edició, revisada, es féu amb 
l’objectiu de satisfer la important demanda d’aquesta obra per professionals de diversos àmbits de la comunicació, 
estudiants universitaris i fins i tot institucions, ja que la primera edició, de l’any 1999, estava exhaurida.

Se’n féu una reedició de 1.000 exemplars, dels quals 500 es posaren a la venda al públic. La resta quedà per al 
Servei de Normalització Lingüística, que en féu arribar als assessors lingüístics i a diferents mitjans de comunicació 
en català (Ona Mallorca Ràdio, TV Mallorca, IB3 Ràdio, IB3 Televisió, Diari de Balears, emissores de ràdio locals i 
televisions locals).

5.4 FULLET «FES DEL CATALÀ LA TEVA EINA DE FEINA»
El mes d’abril es va fer una edició de 3.000 unitats d’aquest fullet, que té com a finalitat la difusió de la convocatòria 
de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses. El fullet anava acompanyat d’un punt de llibre amb 
vocabulari relacionat amb el món comercial.

Es distribuí entre els ajuntaments de l’illa, associacions empresarials, establiments visitats en el marc de les 
actuacions en restauració... 

5.5 FULLET «ASÍ PUEDES APRENDER CATALáN»
Edició, amb la col·laboració de l’Obra Cultural Balear, del fullet «Así puedes aprender catalán». Es tracta d’un díptic 
adreçat a la població nouvinguda que ofereix consells pràctics per aprendre català i un petit vocabulari bàsic; se’n 
féu la versió en castellà, francès, anglès i alemany.
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5.6 CUINA EN CATALÀ
Edició de receptes de cuina de Mallorca adaptades perquè puguin entendre-les fàcilment les persones que comencen 
a aprendre català. Concretament, el 2008 s’elaboraren les receptes de les orellanes i del tambor d’ametla.
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6. PREMIS MALLORCA DE CREACIÓ LITERÀRIA
Un àmbit des del qual el prestigi de la llengua es projecta més òbviament i amb més consens sobre el conjunt de 
la societat és el de la creació literària. Per això, la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca 
considera molt positiu per a la promoció de l’ús de la llengua catalana impulsar la creació literària expressada en 
aquesta llengua, i amb aquest objectiu es convoquen aquests premis anuals en dues modalitats: narrativa i poesia. 

La dotació econòmica és de 10.000 € per al Premi de Poesia i de 70.000 € per al de Narrativa. Es dóna la 
circumstància que el de Narrativa és el més ben dotat econòmicament de tots els premis literaris de la llengua 
catalana, ja que si bé n’hi ha un que el supera en termes nominals, no el supera en quantitat líquida pel fet que està 
exempt de cotització per IRPF. 

Els Premis Mallorca de Creació Literària incorporaren, en aquesta quarta convocatòria, una nova modalitat respecte 
dels anys anteriors, la de narrativa juvenil, que té com a objecte premiar una obra de narrativa adreçada a joves d’entre 
12 i 16 anys. Aquesta modalitat, que s’afegí a les de narrativa i de poesia, compta amb una dotació econòmica de 
10.000 euros, i, com en les altres modalitats dels guardons que atorga anualment el Consell de Mallorca, se’n va 
obtenir l’exempció del pagament de l’IRPF per part de l’autor.

El nom de Premis Mallorca es justifica directament per l’àmbit geogràfic de l’actuació administrativa del Consell 
i perquè no hi ha cap altre premi literari amb aquest nom. El nom de Mallorca dóna prestigi al premi i el nom del 
premi, a l’illa, i la bona imatge derivada de l’efecte recíproc poden ser positius en tots els sentits. 
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Acte de lliurament dels Premis Mallorca de creació literària 2008 
L’acte de lliurament dels Premis Mallorca de Creació Literària 2008 va tenir lloc dilluns, dia 13 d’octubre, a les 
20.30 h, al Teatre Principal de Palma. Hi assistiren, entre d’altres, la presidenta del Consell de Mallorca, Francina 
Armengol, i la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Joana Lluïsa Mascaró. Durant l’acte també es lliurà 
el Premi Teatre Principal de Texts Dramàtics 2008.

 
Els guanyadors de la tercera edició dels Premis Mallorca foren Miquel de Palol, en la modalitat de narrativa, amb 
l’obra L’illa dels morts i sota el pseudònim Pepet Gitano; Bernat Nadal, en la de poesia, amb l’obra oratori d’atricions 
i sota el pseudònim de Poemes, i en la de narrativa juvenil, Gemma Pasqual, amb l’obra E=mc2 i sota el pseudònim 
d’Einstein. 

 
Optaren als Premis Mallorca de Creació Literària 2008 un total de 77 obres, 20 de narrativa, 37 de poesia, i 10 de 
narrativa juvenil.

 
El jurat dels Premis, el formaren:

 Jurat de Narrativa: Joan Mas i Vives, que el presidí, Pilar Arnau, Mercè Ibarz, Miquel López Crespí i Josep Piera.
 Jurat de Poesia: Miquel Bezares, que el presidí, Josep Lluís Aguiló, Maria Fullana, Marta Pessarrodona i Antoni 

Vidal Ferrando.
 Jurat de Narrativa Juvenil: Catalina Valriu, que en fou la presidenta, Elisabet Abeyà, Iolanda Bonet, Manel Joan i 

Arinyó i Emili Teixidor.

En aquesta quarta cerimònia de lliurament dels Premis Mallorca de Creació Literària, les protagonistes de l’acte 
foren les dones, les creadores de literatura que en moltes ocasions, en el passat, hagueren d’amagar-se rere de 
pseudònims per fer realitat el somni de tot escriptor, que és veure la seva obra publicada. Aquest tribut vingué de 
la mà de l’audiovisual Dona i literatura, del qual són protagonistes des de Maria Antònia Salvà a Mercè Rodoreda o 
Maria Mercè Marçal, per citar les més properes, però també d’altres com Virginia wolff o Doris Lessing.

A més, aquesta gran festa de la literatura i les paraules que són els Premis Mallorca i els Premis Teatre Principal de 
Texts Dramàtics dedicaren un espai al teatre i, en concret, al teatre combinat amb la música. L’actor i director Pep 
Tosar, acompanyat de Maria Lorea, interpretà Costa i Llobera, Blai Bonet i Joan Alcover, entre d’altres.

Guanyadors de l’edició de 2008.
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7. CAMPANYA «Ara és la teva»
«Ara és la teva» és el títol genèric de la campanya dissenyada el 2008 per la Direcció general de Política Lingüística 
del Govern de les Illes Balears i que, per primera vegada, aglutinà les institucions més representatives de les 
Illes en una iniciativa de foment de l’ús del català per prestigiar la llengua i mantenir-la com a vehicle de relació 
interpersonal en tots els àmbits.

La Direcció General de Comunicació de la Conselleria de Presidència, el Consorci per al Foment de la Llengua 
Catalana, el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma i la resta de consells insulars col·laboraren en la posada en 
marxa d’aquesta campanya publicitària, que va incloure tanques, anuncis en premsa, camisetes, gorres, adhesius, 
fullets informatius...

La Direcció Insular de Política Lingüística n’utilitzà la imatge per difondre les accions de dinamització lingüística 
que dugué a terme en diversos sectors durant aquest 2008.

 

 


