
Què és aquest fulletó?

Aquest fulletó, titulat “Més enllà dels signes de la ciutat”, presenta una metodologia per promoure 
l'aprenentatge d'idiomes a través de fotografies dels signes de la ciutat. Us guiarà a través d'idees i 
eines sobre com fer el millor ús dels recursos existents i, per "la seva venda" de la ciutat, el seu 
idioma, i, els seus visitants.

El fulletó ha estat escrit principalment per als promotors de la ciutat i les autoritats locals. Les 
persones que més es beneficiaran de la seva lectura són funcionaris de l'oficina de l'Alcalde i 
representants d'autoritats locals/regionals, els agents d'informació turística, agents culturals i 
regionals, guies locals i personal de les cambres de comerç. No obstant això, els educadors com ara 
professors, formadors de guies turístics i professors universitaris sobre la cultura i els estudis de 
turisme, així com membres d'organitzacions no lucratives que donin suport al desenvolupament 
cultural d'una ciutat, també poden beneficiar-se de la seva lectura.

Totes les activitats i els mètodes descrits en aquesta publicació han estat possibles gràcies al 
finançament de la UE, rebut per la Comissió Europea entre 2005-2010.

Promoció de la llengua i promoció de la ciutat.

Es tracta d'aprofitar qualsevol oportunitat per dir als seus visitants el que es fa a la nostra ciutat. 
Sovint seran algunes idees com són: la promoció de personatges famosos d'una ciutat, la seva 
història, el seu patrimoni arquitectònic, el paisatge que l'envolta, la cultura local de la ciutat, el menjar 
i el lleure. La informació més freqüent es presenta amb fulletons o a través de l'oficina de turisme de 
la ciutat i de guies locals.

És molt estrany que un consell de ciutat promogui la seva llengua en la mateixa mesura que ho fa 
quan es tracta dels seus edificis, persones i activitats. Els visitants que volen una introducció a la 
llengua local i l'oportunitat de parlar amb els habitants hauran de comprar un llibre de llenguatge o 
contingut com alguna guia ràpida de paraules, inclosa en el fulletó de la ciutat.

La majoria dels consells de ciutat no tenen estratègies de promoció, és una introducció a la llengua 

A tots ens agrada la nostra ciutat i volem explicar-la al món. Ho direm  en la nostra llengua.

local, juntament amb la presentació de la ciutat, el passat, present i futur. Aquí és on aquest llibre es 
converteix en útil.

“Més enllà dels signes de la ciutat”, ofereix una metodologia per a la promoció de les llengües a 
través de la cultura d'una ciutat. El concepte es basa en l'ús de les fotografies dels signes d'una ciutat 
com un mitjà per aprendre sobre el seu llenguatg. Els signes de la ciutat poden ser senyals als carrers, 
els noms de les botigues, el que està escrit en el  frontal d'un edifici, un menú, a l'estació de tren o en 
una paret.

L'objectiu fonamental d'aquest fulletó és convèncer les persones involucrades per a la promoció de la 
seva ciutat que parlant l'idioma de la seva ciutat mitjançant l'ús dels seus   signes pot provocar un 
major interès en el seu perfil de ciutat.

Com va evolucionar el concepte: l'art, l'educació i els viatges

Pensi en algú que ve a la seva ciutat per primera vegada. O més aviat, imagini's a vostè mateix 
visitant una ciutat per primera vegada. Si vostè és una persona visual que busca les inscripcions als 
edificis i senyals del carrer en un idioma desconegut (amb un alfabet, de vegades, fins i tot estrany)... 
Si vostè és una persona de so, que escolta, que sent un llenguatge nou i estrany parlat pels habitants 
locals... En tots els casos, vostè tindrà una cosa en ment: com aprendre una mica sobre aquest idioma 
per entendre I comunicar-se.

L'interès del visitant mitjà en l'idioma de la seva ciutat és un fet. Seria una oportunitat perduda si 
l'Ajuntament no introduís l'idioma de la ciutat d'una manera similar a com ho fa amb la seva història, 
el patrimoni i la cultura.

El concepte de “Més enllà dels signes de la ciutat” va sorgir de la necessitat d'un visitant. Fa quatre 
anys, en unes vacances a Londres, un visitant que no parlava anglès va començar a cercar tots els 
signes de la ciutat que formaven part de la seva cultura. Una estació del metro de Londres o "mirar a 
l'esquerra" al semàfor, el visitant va començar a preguntar quin és l'ús de la llengua al carrer, què 
significa per a la cultura de la ciutat i el seu passat, present i futur. Totes les inscripcions que han 
envaït la ciutat van fer que el nostre visitant s'interessés en saber el que cada signe significava 

Veni, vidi, vici. Vaig venir, vaig veure, vaig vèncer... un nou idioma
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lingüísticanent i culturalment per a la identitat de la ciutat. Amb l'estat d'ànim d'un explorador, el 
nostre visitant va prendre diverses fotografies dels signes de Londres i va anar a la recerca d'un 
«projecte».

Quatre anys més tard, els socis de cinc ciutats europees amb l'interès i el suport dels seus municipis 
(Alcalá de Henares a Espanya, Birgu a Malta, a Bulgària, Dobrich, Gdansk, a Polònia i Nàuplia a 
Grècia) es van unir al concepte. Els signes van ser detectats i fotografiats i van produir cinc guies de 
la ciutat i el llenguatge. Les guies inclouen fotografies de cada  un dels signes de la ciutat juntament 
amb informació sobre el llenguatge de la ciutat, la història i la cultura. El projecte va donar lloc a una 
eina original i innovadora per a l'aprenentatge sobre el llenguatge d'una ciutat i de la seva cultura.

Com funciona (objectius I mètodes)

“Més enllà dels signes de la ciutat” és una metodologia dirigida als visitants d'una nova ciutat. El 
projecte consisteix a la fotografia dels signes específics, escriure una guia de llenguatge de la ciutat i 
la promoció de la idea per a un públic ampli mitjançant l'ús d'una varietat de màrqueting i els mitjans 
d'informació.

L'objectiu fonamental de “Més enllà dels signes de la ciutat” és convèncer els seus visitants que 
prenguin un moment per observar i estar interessats en l'idioma de la seva ciutat. El detonant del seu 
interès seria una guia il·lustrativa amb fotos de la seva ciutat i dir quelcom sobre el seu idioma.

Es trobarà amb l'objectiu de produir una guia de la ciutat que tingui en compte els idiomes, 
l'organització d'esdeveniments i d'altres activitats de promoció de la seva ciutat.

L'equip d'experts

La primera tasca és construir un equip d'experts per dur a terme el treball. L'equip (que podria 
involucrar tant als professionals com també a estudiants i voluntaris que van dels residents interessats 
als alumnes aturats i joves que busquen l'experiència) han d'estar molt motivats i apassionats per la 
seva ciutat.

El seu equip estaria composat per:
-Un fotògraf, l'ideal seria tenir certa experiència en l'àrea urbana o la fotografia de viatges.
-Un autor, l'ideal seria un mestre o un expert en el llenguatge.

-Un director de projecte, que hagi treballat en un entorn d'administració local.
-Una companyia de producció que inclogués un dissenyador gràfic, disseny d'experts i el personal 
d'impressió.

El paper del director del projecte és vital per a l'èxit d'aquest projecte. Algú dinàmic i altament 
motivat que combini una bona organització, amb una bona comunicació amb el món exterior. És molt 
probable que ell/ella hagi de reclutar els altres membres de l'equip i  prendre decisions sobre els 
terminis, recursos i estratègies de comercialització. Idealment, hauria de ser una persona que tingués 
coneixement del projecte de gestió i de l'edició d'una guia de viatge.

Selecció dels llocs d'interès

Una vegada que el seu equip estigui funcionant, el proper pas és identificar els llocs d'interès i 
seleccionar els llocs que s'hauran de fotografiar. Hi ha un gran nombre de signes que es poden 
fotografiar que diuen molt sobre el llenguatge de la seva ciutat. Poden anar des de l'estació, senyals de 
transport (tren, una llista de preus de bitllets, els horaris d'autobusos, etc) als llocs de culte (un senyal 
de fora d'una església, mesquita o temple, la gent resant...).

Ha de considerar fotografiar els signes de les activitats quotidianes (com anar al banc, anar de 
compres a un mercat local, la compra de segells a l'oficina de correus), però també esdeveniments 
extraordinaris com les seves festes locals i d'altres actes.

Us sorprendrà quants signes ja existeixen a la ciutat que poden dir tantes coses sobre el seu idioma. 
Vol ensenyar als seus visitants paraules de benvinguda? Comprovar si hi ha signes d'un banc o una 
botiga. Com fer una comanda a un restaurant? fer fotografies d'un menú o senyals fora d'un cafè local. 
Volen que aprenguin una mica sobre la història local? Fotografieu museus, edificis històrics i 
atraccions locals. I no us oblideu de ser innovadors i buscar el “graffiti”, obres d'art al carrer, senyals 
de la gent com ara samarretes o els preus dels tomàquets al mercat local. Com  més original sigui el 
seu plantejament, més interès aconseguirà.

La pàgina web de “Més enllà dels signes de la ciutat” inclou un indicatiu dels signes (encara que no 
exhaustiva) dels llocs que ha d'afegir a la seva llista.

Fotografies
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En un món ideal es disposaria d'un fotògraf professional per dur a terme aquest treball. El seu ull per 
al detall, la imaginació i l'experiència l'ajudarà a fer que la seva feina es vegi creativa I divertida.
Un fotògraf que no conegui la ciutat és probablement el seu millor ajut. Ell/ella serà més objectiu i 
tindrà l'"ull" del visitant, que és el que aquest projecte necessita. Tots els nostres llibres van ser 
realitzats per un fotògraf que va visitar les ciutats per primera vegada i va ser recolzat per un equip 
local. La visita dura al voltant de 5-7 dies i vostè ha d'esperar 800-1000 “trets” fotogràfics dels signes 
de la ciutat.

Ha d'assegurar-se que el seu fotògraf té la capacitat de prendre fotografies durant el dia i la nit. 
L'ideal és comptar amb equips digitals, ja que necessitarà les fotos per a un llibre, però també d'altres 
materials de promoció (fulletons i el lloc web). Si vostè està planejant fer una exposició de les fotos 
al final del projecte, cal pensar a la mida de les fotos d'alta resolució per a la seva impressió.

Escriptura de la guia 

Com a socis de “Més enllà dels signes de la ciutat” ens trobem amb capítols específics de la guia 
d'idiomes de la ciutat. 
Aquests inclouen:
Les relacions socials
Els signes de la forma
Els signes de les necessitats de
Els signes dels llocs 
Els signes de l'atmosfera

Vegem-ne un ...

Les relacions socials: fem servir fotos dels signes de la ciutat per ensenyar als visitants les paraules i 
frases al voltant de la família, els noms i cognoms, les salutacions, els dies de la setmana i les 
èpoques de l'any.

Als signes de la forma utilitzem fotos dels signes de la ciutat per tal de reflectir el trànsit a la ciutat, el 
transport, senyals de trànsit i la circulació.

Als signes de les necessitats ens centrem en els senyals al voltant dels serveis (bancs, oficines de 
correus, hospitals, etc), botigues i restaurants.

Als signes dels llocs treballem amb el patrimoni i edificis històrics, les estàtues de personatges 
famosos, els museus i galeries d'art, llocs de culte, biblioteques i centres culturals.

Als signes de l'atmosfera intentem aconseguir una sensació de la ciutat. Els signes poden anar des de 
festes a la nit, a la gent que toca un instrument local o a l'esport. Aquesta secció podria incloure 
activitats de lleure i aficions o qualsevol cosa que és únic a la ciutat específica.

A tots els capítols s'inclouen un gran nombre de fotos. Hem calculat entorn a 60-80 per llibre. Les 
fotos anirien acompanyades de paraules i frases en la llengua d'origen sovint amb el suport de la 
pronunciació a través d'un CD o en format escrit. Les paraules en la llengua de destí seran traduïdes a 
l'anglès, francès o qualsevol altre idioma dels visitants majoritaris. Finalment, també s'hi inclourà la 
informació cultural, curta i clara, sobre la ciutat, però això no hauria de ser massa detallat o "pesat". 
Recordeu que la guia és sobre l'idioma de la ciutat i no una enciclopèdia de la història i el seu 
patrimoni.

També ha de permetre una breu introducció al seu idioma i al seu alfabet, així com un missatge sobre 
la ciutat. L'ideal seria incloure una benvinguda de l'alcalde.

En general, l'estil d'escriptura ha de ser lleuger, divertit i humorístic. L'enfocament amistós rebrà més 
interès. La major part del públic objectiu seran els turistes que passen per la ciutat. Es necessita alguna 
cosa fàcil de llegir, agradable a la vista i als fons per guardar com a record.

La web de “Més enllà dels signes de la ciutat” proporciona una llista de guies d'idiomes ja existents 
què es poden utilitzar com a exemple.

Promoció I finançament

Podem compartir un gran nombre d'activitats de promoció que vam fer per al projecte. 
Aquests inclouen: 
?La producció d'aquest paquet complet de materials de promoció per a un millor enfocament de les  
      ciutats en el projecte Signs in the city - joc d'ordinador d'animació, documental o curtmetratge    
      sobre la ciutat
?Presentació de les guies d'idiomes per a l'educació, esdeveniments culturals i fires del llibre       
?l'organització d'exposicions de fotografia on els llibres van ser presentats a cursos curts d'idiomes  
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      que es van dur a terme. 
?produir un lloc web interactiu 
?producció d'una pel lícula amb la història del projecte 
?parlar amb els mitjans de comunicació i de premsa i un dossier d'articles publicats per obtenir    
     informació sobre el nostre treball

Ara estem treballant en noves oportunitats per promoure el projecte que inclouen: 
?establiment de vincles amb els editors per explorar el potencial de la marca de les guies 
?parlar amb les autoritats locals per difondre les guies en un major nombre de ciutats 
?guies locals de formació o de voluntaris per convertir-se en guies d'idiomes de la seva ciutat

El finançament de projectes culturals i d'educació sense ànim de lucre és sempre una tasca difícil. A 
més de la UE i el suport de les autoritats locals (que era el nostre cas) és possible que vulgueu 
explorar a la recerca de patrocinadors privats (com un agent de viatges, una editorial internacional o 
una gran escola d'idiomes) o el finançament nacional dels Ministeris de Cultura i Turisme. Per als 
més emprenedors, definitivament, hi ha un mercat per a tots els projectes innovadors i de “Més enllà 
dels signes de la ciutat” és, sens dubte, un projecte d'innovació.

Bona sort en el seu viatge d'idiomes,
Els socis de “Més enllà dels signes de la ciutat”
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