
El sector de l'hostaleria del Baix Camp es compromet a impulsar 
l'ús del català  
 
Nou empreses signen un conveni de col·laboració amb el Centre de 
Normalització Lingüística  
 
Les principals empreses del sector de l'hostaleria del Baix Camp es van 
comprometre ahir a assegurar que els seus clients catalanoparlants siguin 
atesos en la seva llengua als respectius establiments. Aquest és un dels 
principals punts del conveni que van signar amb el Centre de Normalització 
Lingüística de l'Àrea de Reus Miquel Ventura, organisme que oferirà a aquestes 
empreses -cinc hotels, dos camps de golf i dos establiments organitzadors de 
convencions- un servei d'assessorament lingüístic. L'ensenyament del català al 
personal de les empreses forma part del servei.  
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El Centre de Normalització Lingüística (CNL) haurà de realitzar ara una anàlisi 
lingüística de cada empresa, amb la finalitat de determinar quines hauran de 
ser les actuacions que s'hi hauran de dur a terme. Entre les propostes que 
ofereix el CNL hi ha la correcció de textos breus, l'atenció de consultes 
lingüístiques i la formació en llengua catalana adaptada a les necessitats de les 
empreses que han signat el conveni. Per la seva banda, els establiments es 
comprometen a atendre en català els clients catalanoparlants i a utilitzar la 
llengua en la retolació, les cartes, els menús i els documents d'oferta de serveis 
en general. 
La directora del CNL, Anna Saperas, va explicar que s'han produït queixes 
d'usuaris que no han estat atesos en català als hotels de la comarca, una 
situació que en els últims temps s'ha intensificat, a causa sobretot de la 
contractació de personal de fora de Catalunya. «Per això firmem ara el conveni, 
que té una durada de dos anys, al terme dels quals valorarem si la situació ha 
millorat». Per la seva banda, el president del CNL, Esteve Folch, va elogiar la 
voluntat de les empreses que ahir van signar el conveni per fer complir la llei de 
normalització lingüística: «Són hotels i establiments que fan grans esforços per 
atendre en la seva llengua els clients estrangers. Un tracte que també mereixen 
els clients catalans». 
Les empreses signants del conveni amb el CNL són Bouquet Parc Samà 
(Cambrils), club de golf Bonmont Terres Noves (Mont-roig), club de golf 
Aigüesverds (Reus), hotel Termes Montbrió, hotel Mas Passamaner (Selva del 
Camp), Mònica Hotel (Cambrils), Mas Sedó (Reus), hotel Tryp Port Cambrils i 
hotel Cambrils Princess. El CNL espera que altres empreses se sumin al 
conveni. 

 


