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L'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Salt, encapçalada pel regidor Josep Viñas, 
ha iniciat una diagnosi sobre l'ús del català al municipi per tal de potenciar-lo 
en els sectors on menys es parli. Per a la realització d'aquest estudi, coordinat 
per Antoni Ruscalleda, membre del Centre de Normalització Lingüística a 
l'Ajuntament, s'han contractat dos estudiants de filolofia de la UdG. 
L'estudi està emmarcat en un programa informàtic del Centre, que va funcionar 
com a prova pilot a finals dels anys 90 en altres poblacions de Catalunya de les 
dimensions de Salt. La diagnosi es farà en els sectors de l'administració 
pública; el comerç i l'economia; la societat i el lleure; els mitjans de 
comunicació, i en el de l'ensenyament i la sanitat. 
D'aquesta manera, la diagnosi permetrà conèixer la situació del català en 
aquests sectors i veure en quins cal incidir més per tal de potenciar-ne l'ús 
mitjançant campanyes. Les conclusions del programa, que sofrirà 
modificacions per adaptar-se més a les necessitats de Salt, es preveuen 
enllestides per a finals de març. 
El cap de Cultura aposta perquè l'estudi no es tradueixi en una actuació 
puntual, sinó que es vagi actualitzant cada sis mesos per veure com 
evoluciona. Viñas vol que la base de la comunicació al municipi sigui el català. 
Aquest estudi permetrà també conèixer la incidència que ha tingut al municipi 
la campanya A Salt, tots en català, endegada la tardor passada i dirigida als 
immigrants. Aquesta campanya, de la qual es van repartir fins a tres mil díptics, 
instava els autòctons a parlar en català als immigrants, com a eina bàsica 
perquè entenguin la cultura catalana, i a aquests perquè entenguin aquesta 
llengua com a eix d'integració social, com a identitat i com a eina de millora 
laboral i econòmica. 

 
 
 
 
 


