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Més qu e partir d 'una defini ció abst rac
ta del que és la dinamització lingüística,
partiré de l'exp eriència de sis anys de tre
ball al Consorc i per a la Norma lització lin
güís tica. Durant tot aquest temps s'ha as
socia t al conce pte de dinamització tot allò
qu e no era ni assessora me n t lingüístic ni
ense nya me nt.

Darrerame nt, però, s'es ta n utilitzant
nous conceptes (extensió de l'ús social, pro
moció de l'ús , sensibilització, gestió lingüís
tica, etc.) qu e pot ser caldria resituar dins el
context global de la dinamització. Aques ts
nous valors, considerats aïlladament, pot 
ser resten força al concepte inicial de la
dinam ització lingüí st ica, però ben inter
relacionats ens descobreixen l'autènt ica
dim en sió d 'aquest vell con cept e.

Abans d'entrar de ple en el contingut
caldrà de finir els límits de tot allò que en
ten em per din amització lin gü ística i del
qu e, tot i formar part del conce pte termi
nològi c, queda implíci ta me n t descartat
com a ob jectiu de l'Administració.

Límits de la dinamització lingüística

a) Respecte als destinatat ís
Els diferents usos lingüístics on es pro

jecta la dinamització ja ens fixen un dels
lím its. Des de l'Administració es pot plan 
tejar la di na mi tzació per als usos lingüís
tics públi cs i socia ls, però no per als indi vi
dual s o privats. És a dir, els object ius de la
dinamització només podran afectar els usos
lingüístics de les ins titucions (Administra 
ció) i organ itzacions socials, econò miques,
cultura ls, etc. , tant pel qu e fa a les seves
int errelacion s com a les seves relacion s amb
els admi n istrats o usua ris. Una distinció tan
clara com aquesta es complica si es té en
compte que qui dirigeix i exerceix els usos
lingüístics de les organitzacions són perso
nes que ta mbé ten en els seus propi s usos.
És fàcil, do ncs, que a l'h ora de dirigir les
actuacions es p rodueixin interferèn cies
entre les sensibilita ts i les actituds pròpies
de les persones i els usos propi s de les orga 
nit zacion s, i també entre els diferents usos
lingüí st ics privats i els de l'organització.
Malgrat aquesta comp lexita t, cal limitar les

propostes de la dinamització lingüística als
usos orals i escrits de les organitzacions pú
bliques i privades, to t respectant els drets
individuals de les perso nes.

b) Respecte als pro cediments

L'alt re límit afecta el contingut i els pro
cedi ments de la dinami tzac ió . Podríem
posar-nos d'acord que hi ha du es estratègi
es per a l'extensió de l'ús social del catal à:
la de la dinamització i la de la regulació.

La pri mera es basa en la seducció, la
persuasió i el conve nc ime nt; es tracta de
crear les cond icions favo rables perquè les
organitzacions dels diferents àmbits soci
als assumeixin volun tàr iame nt l'ú s del ca
talà.

La sego na es basa en la legislació, la
normativització i la reglame ntació; es trac
ta de crea r l'en torn jurídic necessari per
què les organitzacions de ls diferents àm
bits socia ls incorpo rin l'ú s del català.

La diferència entre els do s conceptes la
de termina la volunta rieta t dels destinat a
ris.

Amb la dinamització s'e ntén que el pro
cés ha de ser assumit voluntà riament per
l'organització (actuacions que generin un a
di nà mica interna que condueixi al can vi
lingüístic). En el cas de la regulació, el pro 
cés de canvi ve imp osat des de fora, inde
pendentmen t de la volun tat de l'organit
zació.

L'efect ivitat d' un o altre pro cediment
varia sego ns les circumstà ncies. Per un a
banda el procés de dinamització és més lent
i no assegura un canvi gene ralitzat, però
no crea rebuig ni conflicte. Es fa sobr e la
base del consens socia l. La via de la legisla
ció és més efectiva , si més no a curt termi
n i, però, com a via imposit iva qu e és, corre
el risc del rebui g socia l, tot i que pugui te
nir el conse ns polít ic - que és dife rent del
conse ns social , es digui el qu e es digui...

Òbvia ment , a dife ren ts nivells i esca
les, els dos processos són imprescindibles i
compleme nta ris. Ara bé, és el poder polític
qui ha de valorar i decidir la quantitat i la
inte nsitat d 'una o altra via per impulsar,
amb eficàcia, el procés de normalització lin
güística del país. Ells ha n de valorar els ris
cos i l'efectivitat de cada estratègia i, atesa



la seva compleme ntarieta t, ha n de tro bar
l'equilibri necessari en t re am bd ues. És
aquest punt, doncs, el que dete rmi na i co n
dici ona l'altre lím it de la dinamització.

Continguts de la dinamització lln
güística

Fixats aix í alguns dels límits de la dina
mització lingüística, cal entrar de ple en la
seva defin ició. Fins ara, el contingut del
terme ha anat prenent cos am b un a gran
diversita t d'actuacions: tram eses; eslògans;
concursos; premis; programes de ràdio; sub
vencions; convenis; plans; participacions
en fires, festes i act es populars; publi caci
ons de cartells, llibr es, opuscles , voca bula
ris, formulari s; estudis socio lingüístics; ges
tió de serveis; part icipació en espais fixos
de revistes periòdiques; d istr ibu ció de rè
tol s, indicadors de preu, opuscles; disseny
de campanyes de sensibilització; progra mes
de difusió, etc. Actuacions que s' han im
pul sat des dels diferents llocs de treba ll dels
«normalitzadors lin gü íst ics». Totes elles,
cons iderades aïlladam ent, do ne n un sen
ti t molt disper s i ambigu de l qu e és la
dina mitzaci ó. Això, tanmateix, no vol dir
que en el context qu e es plan ifiqu en i s'exe
cu ten no tinguin uns objectius i un a estra
tègia concre ta, adaptada a la realitat de cada
ento rn .

Fent un inten t de sistem atit zació, po
de m agrupar aquestes actuacions en dos
grans blocs; les orientades a la sensibilitza
ció i les orientades a la prom oció d'entorns
d 'ú s.

Actuacions per a la sensibilització

L'e leme nt essencia l de la din amització
lin güís tica és la vo luntarietat dels destina
taris. Només es pot aco nseguir p rovocar en
els responsables de les orga ni tzacio ns un
canv i d 'hàbits pel qu e fa a les co municaci-

Figura 1. Sensibilització

Genèrica -

Ciutadans -

ons de la seva organ ització amb un aug
ment de la seva sens ibilita t vers l'ús del
català i, en molt s casos, amb el suport d'una
bo na ofer ta de serveis qu e ho facilit i. En
qualsevo l cas són imprescindibles les actu
acio ns orien tades a la sens ibilització i al
convenciment dels ciutadans, però no ens
po dem basar en el fet qu e la llengua cata
lana és signe d 'id entitat i patrimoni de tot s
els ca talans ; és imprescindible di sp osar
d 'un bon argumentari, amb dades i ele
ments de reflex ió concrets, i nec essitem,
també, la formació en tècn iques de comu
nicaci ó, perquè tant l'edició de materia ls
co m to tes les entrevistes continguin els
ingredients de sens ibilit zació adequats per
a cada tipus de des tinatari. La sensibilitza
ció és, doncs, un de ls object ius presents en
la maj or ia de les accions de dinamització,
però això no afecta només la normalitza
ció lingüística: afecta qu alsevol organitza
ció qu e vo l implantar un nou producte en
el mercat o una política de serveis deter
minada. osaltres hem de tenir molt pre
sen t el límit de la dinamització respecte als
des tinata ris, ja qu e en aquest cas els desti
nataris de les actuacio ns de sens ibilització
són les persones, i l'obj ectiu, la seva sens i
bilitat (personal) respecte als usos lingüís
tics de les organitzacio ns i ma i respecte als
seus usos privats. A la figura 1 hi ha l'es
quema de doble entrada que fa referència
a les accion s de sensibilització i al seu grau
(+ o -) d'eficàcia.

H or i tzon ta l : Afecta l'abast i contingut. És
genèrica quan fa referència a l'ú s del cata là
en gen eral (<< En català, si us plau »), sense
afectar un àmbit o un secto r det erminat.
És concreta quan afecta un àmbit o un
secto r concret (l'ú s del català al món de l'es
por t, al come rç, al món judicial, etc.) . En
aquesta men a d 'actuacions cal utilitzar, so
breto t, argume nts i dades específiques del
sector. Cal suposar qu e l'eficàcia de la sen
sibilització augme nta a mesura qu e és més
concreta i, pe r tant, els eslògans, els argu-

Concreta +

+

Organitzacions + + +

23



men ts, les dades, etc. són més pro pers als
destinataris i es refereixen a aspectes amb
els qu als esta n més fam ilia ritz ats. Així
doncs, pod em veure qu e la sensibilitzac ió
genè rica té menys eficàcia (-) qu e la con
creta (+) .

Vertical : Afecta els destinataris. Es pot di ri
gir al co n junt de ciutadans d 'un territori
co ncret o a persones vinculades a est ructu
res orga ni tza tives.

La selecció d 'un públic objectiu limi ta t
amb eleme nts identificadors comuns (per
tin en ça a una o a diverses organitzacions)
sempre permet utilitzar uns mit jan s i un s
proced iments més directes i adequa ts. Fins
i tot podríem parlar del contac te persona
lit zat. Per tant , no és es t rany qu e amb
aquesta selecció de desti nataris puguem
aco nseg uir molt a més eficàcia qu e si diri 
gim les nostres actuacio ns de sensibilitza
ció a un públic indete rmi nat d 'un terri to
ri. Així do ncs, a l'esquema de la figura l ,
men ys eficàcia quan ens dir igim al con junt
de ciutadans (-) i més quan en s adrecem a
representants d'organitzacio ns (+).

L'esque ma reflecteix el grau d 'eficàcia
qu e resulta del creuament de les diferents
coo rdenades. La diagonal (d 'esquerra a dre
ta i de dalt a baix ) ens indica la progressió.
La sens ibilització genè rica a tot s els ciuta
dan s coinc ideix amb el grau mínim d'efi
càcia i la sensibi lització concreta a les or
ganitzacions ens en fixa el grau màxim. Les
alt res du es combinacio ns es qu eden am b
un grau in te rmedi d 'eficàcia.

Òbviame nt no po dem pren dre aquest
esquema al peu de la lletra , nom és pod em
fer-n e un a lectura a tall d'orientació.

Observacions a l'esquema de la figura 1:
Molt sovi nt, les actuacions de sens ibilitza
ció no són pures. o sempre són pen sades
o d issen yades aï llada me n t, sinó qu e en

Figura 2. Promoció d'entorns d'ús

mo lts casos aco mpanye n qua lsevo l de les
feines de normalització lingüística . Una
cam pany a de promoció de serveis, la visita
a un a organ ització, l'e dici ó i dist ribució
d 'un voca bulari especí fic, el lliurament de
les dades d 'un estudi socio lingüístic, tot es
són actuacions on la sensibilització , tot i
no ser l'o bject iu pr incipal, té un paper fo
nam ental que, en cada cas, ha de ser estu
diat prèviament.

No podem analitzar les opcions de l'es
quema com si fossin co mpart iments es
tan cs. Pel qu e fa a ma te ria ls i a pro cedi
ments, es poden donar molt es situacions
mixt es. Podem disp osar de material de sen
sibilitzac ió genèrica dirigit a les organ itza
cio ns però, a l'hora de programar les visi
tes, podem uti litzar, a més, argumen ts i
dades del sector per tal de passar a un a sen
sibilit zació co ncre ta i aug me n tar així la
nos tra eficàcia .

La utili tzació d 'una o altra opció varia
rà en cad a cas concret; cald rà a justar-se a la
realitat de l territ or i, a la cie les organitzaci
ons i als objectius pretesos. En alguns ca
sos, fin s i tot , s'ha optat per un a sensibil it
zació genè rica dirigida a ls ciuta da ns (-)
pe rquè aquest s exerciss in una pressió (en
dir em sensibi l i tzació indirecta ) sobre els res
po nsables de les organitzacions.

No ens pod em tancar, doncs, en el re
cent debat sobre l'efectiv ita t del sentit as
cendent o descenden t de la din amització
lingü ística. Caldrà va lorar-ho en cada cas,
encara que pug uem prend re orien tativa 
me nt les dades de l'esquema.

Actuacions per a la promoció d 'en
torns d'ús

Pel que fa a les actuacions per a la pro
moc ió d'entorns d 'ú s, ens deslliurem d'un
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del s aspectes delicats de la sensibilització.
Els de stinatari s só n est ructures o rga nit
zatives i el seu ob jecte só n les comunicaci
ons d 'aqueste s est ruc tures, m algrat que es
produeixin m it jançant les persones. No
este m, doncs, davant els usos in dividuals
ni davant la sensi bili ta t de les persones.

El concepte de promoció d'entorns d 'ús
de català és més ampli que el d e canvi lin
gü ístic; si més no, així ho de mostre n m ol 
te s de les actuacions que s' han fet fins ara .
Qu an hi ha hagut di ficultats per possibili
tar un canvi lingü ísti c en les comunicac i
ons existents, s'ha creat almenys un espai
de co m un icació nou, abans inexisten t, per
tal de garan tir u n m ínim de pr esèn cia de
llengua catalana en l'es tructura de l'orga
nitzaci ó (un nou espai en ca talà en una
publicació de llengu a castellana o els rè
tol s «em penyeu/estireu» en mo ltes portes
o n no hi havia rèto l...). Així doncs, pe r a

l'anàlisi d 'aquest aparta t, més q ue de can 
vi lingüísti c, parl arem de la promoció d 'en 
torns d 'ú s de cata là i donarem per su posat
que, pel que fa a aquest bloc, l'ob jectiu de
la dinamització és la promoció d'espa is de
co m un icació en cata là (presència oral o es
cr it a) a les or ganitzacions, independe n t
ment que existeixin en una al tra llen gu a o
que no existe ixin. Per altra ba nda, el canvi
lingiiístic s'associa a la substituciód'una llen
gua peruna altra (ecanvi») i la promoció d'Ull
espai de comunicació ell una llengua 110 porta
implícit la desaparició del'existent. Aixídalles,
parlarem de «promoció d'entorns d'ús »,

Gen eralmen t, la se ns ibili tzació per si
so la no provoca, directa ment, u n can vi en
els usos lingüístics de les organ itzacions . Cal
alguna cosa m és, u nes prestacions i un a
oferta de serveis q ue ho faci liti. Aquestes
situac io ns co mplemen tà ries són les que
s' in te n ten siste ma ti tzar a l'esquema de la
figura 2 amb el nom de promoció d 'en to rns
d'ús .

Horitz ontal : La promoció d 'e n torns d 'ús
en una organ ització es po t fer per a situaci
ons com u n ica tives puntuals (presen tació
d 'un acte públic), periòdiques (publicació
o em issió reiter ad a de l'a nunci d' un dels
productes de l'o rgan ització) o perma ne nts
(edició en llen gua ca ta lana de form ularis
d'ús habitual). Des d'aquesta perspec tiva, i
a primer cop d 'ull, l'efecti vitat de les actu
acions augmen taria en la mesura en q uè
aug men ti la perman ència de les situacions
co m u n icatives. Així doncs, en les co muni
cacions puntuals h i hauria me nys eficàcia
(-) que en les que afec tin sit uacio ns per-

manents (+) . La in cidència en les comuni
cacions periòdiques se sit ua en un n ivell

in ter medi (+ -) .

Aquests va lors de l'eficàcia només són
un pu n t de referència . Ca l va lorar, com
sem pre, cadascu na de les situacions co n
cretes. En alg u n moment pot ser que la
co m unicació en català, en un acte públic
(pu n tua l), sigui tant o m és efectiva q ue la
no rm alitz ació de determinats for m u lar is
(pe rma nen ts) . Tindríem, per tant, excep
cio ns a aques ta norma genera l.

Vertical: Les línies ve rtica ls de l'esquerra
fan referència a les modalitats d 'act uacions
i a les di ferents conseqüències que prod u

eixe n.
a) En u na organ itza ció am b un índex molt
baix d'ús de cata là i en un en to rn poc nor
malitzat , podríem va lorar que la pr esèn cia
de l ca ta là en un rèt ol , un cartell, unes can 
ço ns, un taller, un dels espectacles, u n arti
cle, etc., ja podria ser un dels ob jecti us de
la dinamització lingüísti ca (crear un pet it
espa i d 'ús del català en un entorn am b to
tes les co m u n icac io ns en castellà) . Ge ne
ralment, en aques tes orga n itzacions h i ha
una ce rta resistè ncia a in corporar, fins i tot
parcialme n t, el català co m a llengu a d' ús
de l'o rganització, ja sigu i per manca de sen
sibilita t o per una certa po r a la inco m pren
sió de l'entorn. En aquests casos s' ha op
ta t, mol t sovin t, per «crea r» directament
des dels serveis de normalització situacions
co m u n ica tives en ca ta là i oferir-les a les
o rganitzacions.

És una est ratèg ia de treba ll que garan
te ix la pr esència mínima del ca talà però
crea, en ca nvi, una situació «artificial» (d i
fere n t de l'habitual i que causa estranyesa)
en les co m u n icacio ns d e l'organització .
D'a ques ta modalitat d 'actuacions, en tenim
u ns quan ts exem ples: organització d'algu
na activitat en ca talà en un ac te popular o
festa ma jo r (co ncurs , pa rada, pr emi lit era
ri, espectacle...) on la majoria dels actes són
en cas tellà, rea lització de programes de rà
d io o d'espais en ca ta là en publicacions
pe riòdi ques, di stribució de rètols (vem pe
nyeu/estíreu»), indicad ors de preu per als
mercat s, etc.

b) Una altra de les mod alitats d 'actuació és
incen tivar les o rga n itzacions perquè siguin
elles qu i creï n els entorns d 'ús de ca ta là.
En aques ts casos cal aco m panyar la sensi
bilització am b una bona oferta de co nd ici
o ns avanta tjoses per a l'organ ització. Aquí
inclo uríem les subvencions, les exem pci 
ons o red ucc io ns de taxes, els compro mi -
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sos de l'Ad min istraci ó per a l'adqu isició o
difu sió de productes, etc. Sen se aquests in
centius, moltes organi tzacions no haurien
incorporat el català, i les qu e ho han fet
normalment nom és han cobert els requ i
sits mínims i, en algun cas, nom és per als
períodes a qu è obliguen les condicio ns. En
aquesta modalitat , la incorp oració de l ca
talà a les comunicacions de l'organització
ve «forçada» (no pas obligada) per les con
dicion s favorables qu e comport a.

Aquesta és un a modalitat delicada , que
podríem anome nar també «de discrimina
ció positi va». Ara bé, en una lectura a la
inversa tenim qu e tot s els no afecta ts per
un a di scriminació positi va poden sen tir
que pateixen un a discriminació negat iva.
És, do ncs, un a modalit at que, no per usu
al, deixa de ser polèm ica.
e) Quan la base de les actuacions és una
bon a oferta de serveis i l'obj ectiu és millo
rar les condicions de l'organització perquè
des de la seva estru ctura incrementi l'ús del
català en les seves comunicacions, sense cap
altre incentiu qu e una bona prestació de
serveis, amb més o men ys bones condici
ons econòmiques, ens trobem davant un a
modalit at qu e exige ix un a sensibilitzaci ó
molt directa i efect iva, i una gestió integral
de tot s els serve is, orientada al canv i lin
güístic, però, sobretot, a l'auton omia lin
güística de l'organ ització. Els seus respon
sables han d'assumir la necessitat de canvis
«estructurals» (pol ítica de person al i polí
tica de comunicació ) a l'organització.

L'eficàcia de les actuacions en aquests
tres casos (sempre salvant les exce pcions
de diferents realit ats) augme nta prog ressi
vament en cada modalitat. Així don cs, poca
efectiv ita t respecte a l'extensió de l'ús so
cial en les situacions comunicatives arti fi
cials (-), el grau màxim d'efi càcia en els
canv is estructura ls (+) i eficàcia relati va en
les situac ions forçades o molt incentivades
(- +).

El creuament de les coo rde nades verti
cals i horitzontals de la figura 2 ens reflec
teix el grau d'ef icàcia de tote s les modali
tats d 'actu acions possibles, de tal ma ne ra
qu e la diagonal (de dalt a baix i d 'esqu erra
a dreta) ens determ ina un augme nt pro
gressiu de l'eficàcia de les actuacions de
dinam ització.

Observacions a l'esquema de la figura 2:
Farem un a breu anà lisi de l'esforç que su
posa cadascuna d'aqu estes modalit ats de
dinam ització pel que fa a les actuacions de
prom oció d 'entorns d 'ús .

Des del punt de vista del cen tre o del
servei de no rma lització, cal més esforç quan
hem de crea r i materialitzar les situacions
comunica tives noves. És el cas de les situ
acio ns artificials en entorn s lingüístics poc
normalitzat s.

En la modalit at de les situacions força
des o incentivades, els en to rns d 'ús afec
tats els defi neix i els ma terialitza l'o rganit
zació , i e ls se rve is de n ormali tza ció
contribuïm amb les contraprestacions fa
vora bles i l'ofert a de serveis habitu al per
facilita r-ho .

En la darrera modalitat (estructurals) és
l'o rgan ització qui assume ix i executa els
canv is en l'estru ctura i els sistemes de co
municació. El servei de normalització no
més ha de gestio nar, temporalme nt, l'ofer
ta dels serveis adequa ts per aco nseguir un
grau elevat d 'auton omi a lingüística a l'or
ganització.

Vist així , s'o bserva a la figura 3 qu e la
implicació i, per tant, l'esforç de les orga
nit zacions augment a progressivament en
cadascuna de les moda lita ts me ntre qu e,
per altra band a, seguin t la mateixa progres
sió, l'esforç del centre dism inueix .

Fins ara, algunes de les actuacions qu e
s'han considerat de dinamització ha n afec
tat la millora de la qua litat de la llen gua
d'u na organització. Aquest és un dels ob
jectius dels serveis de no rmalització lingüís
tica , que sempre s' incorpora a les actuaci
ons de promoc ió d 'en torns d 'ús. Quan es
plant eja en organitzac ions qu e ja te ne n les
seves comunicacio ns en cata là, ens trobem
davant d 'ac tuacions de formació i d'asses
sorament orientades, exclusivament, a l'au
tonomia lingü ística, ma lgrat que no formin
pa rt de l'o bjectiu de l'ex te n si ó de l'ú s soci
al del català.

Conclusions

La simple classificació de les actuacio ns
en di ferent s mo da litats no dóna la verita
ble di men sió de la dinamitza ció lingüí sti
ca. Cal, a més, una estratègia qu e combini
i interrelacion i les diferen ts modalitats (de
se nsibilitzac ió i de promoció d 'e n torns
d 'ús) ada ptada a cada realitat, però amb la
previsió i l'obj ectiu d 'avançar progressiva
ment cap a les modalita ts de màxim a efi
càcia (gestió lingüíst ica a les orga n itzaci
ons). És imprescindible, doncs, conèixer la
situac ió sociolingüística, la permeabilitat ,
la predisposició de les organitzacions, etc. ,
de cada realitat sobre la qu al s' ha de treba-
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llar. L'encert en les actuacions que cal aplicar
a cada situació, juntament amb tina estratè
gia de progressió en la implicació de les orga
nitzacions i en les diferents modalitats, són la
clau de l'èxit de la dinamització.

Per avançar més en aqu esta línia de tre
ba ll seria interessant fer una reflexió col
lectiva sobre les condicions mínimes de
cada entorn i associar- les a la modalitat de
dina mització més idònia. No seria conve
nien t aplicar només actuacions de sensibi
lització concreta a les organitzacions i ofe
rir la possib ili tat de canvis est ructura ls
(màxima efectivi ta t) en un terr itori que ara
considerem zona de normalització in ten
siva (índexs socioli ngüístics baixos), com
ta mpoc ho seria oferir rètols ja editats a una
organ ització qu e, per pròpia ini ciativa o
amb el suport de l'Administració, ja hagi
in iciat un procés de normal ització lingü ís
tica.

Vist això, la dinamització resulta una
feina delicada i artesanal perquè afecta la
sensibilitat de totes les persones en un as
pecte molt viv encial i personal, amb
l'agreu jan t que suporta un a manipulació
política constant . És una feina molt arris
cada pel perill que comporta de ferir sensi
bilit ats. També perquè té la dificultat d' en 
certar- la en la planificació de les diferents
modalit ats (de sensibili tzació i de promo
ció d 'ento rns d'ús) que cal aplicar a cada
realitat conc reta i, finalm ent , perquè ha

de de finir ta m bé u n a es t ra tègia qu e
garan teixi la pro gressió en l'eficàcia de les
actuacions i en la im plicació de les orga
nitzacions. Per la seva complexita t, la di
na mització és la tasca més engrescadora i
alhora més decebedora dins el camp de la
no rma lització lin gü ística, qu e exigeix al
tècnic de no rma lització un tarannà peculi
ar, una elevada capacit at d 'an àlisi i de pla
nificació, unes habilitat s tècniques especí
fiques i una bona mot ivació pel pro jecte.
Quan coincide ixen aques tes caracte rísti
ques podem parl ar del proto tip ideal de
tècnic per a la dinamització lingüística.

El fet que aquestes reflexions parteixin
de l'ex periència de treball del Conso rci per
a la Norma lització Ling üística po t don ar
una visió parcial que pod ria ser diferent si
partíssim d'altres experiències, per la qual
cosa no es po t pretend re de convertir- les
en teoria gene ral. Malgrat això, es poden
considerar com un a apor tació qu e pot aju
dar a defini r les estratègies de la dinam it
zació lingüística en el futur.
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