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El Pacte Nacional per la Llengua  
 
Gràcies al secretari de Política Lingüística, el Sr. Francesc Xavier Vila, per aquesta 
exposició, i gràcies també a tots vosaltres per acompanyar-nos aquesta tarda.  

 
Fa només dos dies rebíem la presentació del Projecte Aina, una iniciativa que recull 
aportacions de veu perquè el català sigui present i fluid en les tecnologies digitals. I 
avui a Vilanova i la Geltrú tornem a posar la llengua en el centre de l’agenda, en 
aquesta “gira” per donar a conèixer el Pacte Nacional per la Llengua. El Govern de la 
Generalitat de Catalunya organitza sessions participatives arreu del país exposant els 
reptes del català, per reflexionar sobre la situació de la llengua i recollir propostes de 
millora per part de la ciutadania. Així mateix, els objectius del Pacte Nacional per la 
Llengua són incrementar els nivells de coneixement i ús en tots els sectors de la 
llengua catalana. 

 
Des de l’esforç de normalització que va començar als anys 80, després de la 
dictadura, el català va viure un procés d’enfortiment. Hem de ser positius. L’esforç 
de tantes persones, entitats i institucions ha permès que la nostra llengua sigui 
coneguda i parlada en tots els àmbits, tot i que encara hi ha espais on el seu ús és 
desigual o clarament deficitari.  

 
La situació actual ens dona senyals d’alerta i preocupació. La globalització i la 
transformació digital impliquen nous reptes i noves dificultats, però també noves 
oportunitats. És per això que cal acompanyar el creixement i l’evolució de la llengua 
amb una reflexió i els instruments necessaris per al futur.  

 
La ciutadania hi té un paper clau. La implicació de tothom és imprescindible perquè 
el català tingui bona salut i sigui present en cadascun dels àmbits de la vida. Malgrat 
els embats, cal seguir defensant la llengua, perquè és allò més preuat que ens 
identifica com a nació, el nostre patrimoni, la nostra cultura, allò que som.   

 
Tant de bo que el nou Pacte Nacional per la Llengua pugui contribuir a bastir els 
fonaments de present i futur i assolir alguns dels objectius marcats:  

 
o incrementar el coneixement col·lectiu de la llengua 
o facilitar el seu ús en tots els sectors (sobretot als àmbits més 

rellevants en què té menys presència) 
o i potenciar l’adopció del català entre les persones que no el tenen com 

a llengua pròpia 
 

Com deia el vell eslògan, encara ben vigent, el català és cosa de totes i tots!  
 
Olga Arnau i Sanabra 
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú  
 

Vilanova i la Geltrú, 16 de maig de 2022 


