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1. EL CATALÀ A DECATHLON; COMPARATIVES AMB ALTRES LLENGÜES    

1.1 EL CATALÀ A DECATHLON PER ÀMBITS1.  

1) Retolació dels establiments Decathlon a Catalunya: 

  

Tot i que la retolació fixa de major visibilitat és majoritàriament en català o bilingüe, 

es registren una sèrie de casos en que això no és així. 

Destaquem l ús exclusiu del castellà com a mínim en: 

- plafons informatius de gran format de la marca Decathlon Creation i Kalenji ; 

- plafons de mitjà format anomenats Consejos para elegir bién ; 

- plafons de petit format amb informació d articles de marques i en seccions com: 

golf, tenis, esports d aigua, Quechua, etc. 

- cartells informatius temporals d ús exclusiu de cada establiment, normalment en 

castellà; 

- totes les targetes de preus i informació dels articles (és important assenyalar que 

aquest últim cas implica incompliment de la legalitat).  

L article 35 del capítol 5 de la llei de política lingüística especifica que han d estar 

redactats, almenys en català, La senyalització i els cartells d'informació general de 

caràcter fix i els documents d'oferta de serveis

  

2) Atenció oral: 

  

L atenció oral en els establiments Decathlon a Catalunya és majoritàriament en 

català. És important destacar que aquest aspecte no es limita al que la Llei de 

Política Lingüística del 1998 entén com a atenció oral (la capacitat del dependent 

per a entendre el client catalanoparlant), sinó que normalment es va més enllà i el 

dependent/a es dirigeix al client en català. 

                                                

 

1 Informació recollida als establiments Decathlon del C/ Canuda i Illa Diagonal de Barcelona (2005-
2006).  
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3) Etiquetatge: 

  
L etiquetatge de tots els productes de marques Decathlon són etiquetats en diverses 

llengües però mai en català. Alguns exemples són: 

- Aigua envasada Hidra , etiquetatge en: francès, anglès, castellà, alemany, 

neerlandès, portuguès; 

- Productes de les marques Profilter , Novadry , Symbilm , etiquetatge i llibrets 

informatius en: francès, anglès, castellà, alemany, neerlandès, portuguès, xinès, 

polonès; 

- Productes de la marca Quechua (per exemple Diosaz Raid ), etiquetatge i llibrets 

informatius en: francès, anglès, castellà, alemany, neerlandès, portuguès, xinès, 

polonès, hongarès.  

- Els cascs d esquí, per exemple, a més de les anteriors llengües també inclou el 

rus.  

Tot i que la legislació lingüística actual no inclou l etiquetatge d aquests productes, 

en aquest cas és especialment significativa i evident la discriminació que rep el 

català davant les llengües que li són similars o inferiors, sobretot tenint en compte 

(tal i com exposem en les taules 12 i 13) que el català és la llengua del quart mercat 

mundial de Decathlon en número de botigues1 (mercat de parla catalana: 22 

botigues), per davant de:  

- el mercat de parla anglesa: GB+EUA : 10 botigues; 

- el mercat de parla neerlandesa i francesa de Bèlgica i Països Baixos: 9 

botigues; 

- el mercat de parla portuguesa: Portugal + Brasil: 8 botigues; 

- el mercat de parla alemanya: 7 botigues; 

- el mercat de parla xinesa: 6 botigues; 

- el mercat de parla polonesa: 4 botigues; 

- el mercat de parla hongaresa: 3 botigues; 

- el mercat de parla russa: 1 botiga.  

                                                

 

1 Dates extretes de  www.decathlon.com i pàgines Decathlon de cada país.  

http://www.decathlon.com
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4) Catàlegs: 

  
La següent taula és una balanç de les observacions fetes durant el 2005 al centre 

Decathlon del C/ Canuda n.20 (Plaça Madrid), Barcelona, sobre les publicacions i 

material gràfic que Decathlon dirigeix al client i públic en general. D ençà de llavors 

no hi ha hagut canvis significatius. 

Les observacions s han realitzat aleatòriament durant el 2005 i s han limitat a 

l observació de material gràfic disponible en aquell moment a l establiment; per tant, 

no es tracta d una relació de publicacions exhaustiva, sinó representativa.  

Taula 1 

PUBLICACIONS DECATHLON, ESTABLIMENT C/ CANUDA BARCELONA  (observacions 2005) 

Material gràfic, publicació llengua Compliment 

legalitat2 

Guía Aventura 2005 (40 pàgines) Castellà Incompleix 

Guía Tenis. Calzado, calcetines, textil. 2005 (48p) Castellà Incompleix 

Guía Tenis. Zapatillas, calcetines, textil. 2005 (48p) Castellà Incompleix 

Guía Roller 2005 (32p) Castellà Incompleix 

Guía Fitness 2005 (88p) Castellà Incompleix 

Guía de material de montaña. Primavera-verano 2005  (116p) Castellà Incompleix 

Guía material esquí. Otoño-invierno 2005-2006  (116p) Castellà Incompleix 

Guía Travesía. Otoño-invierno 2005-2006 (36p) Castellà Incompleix 

Guía. Danza clássica, gimnasia, jazz moderno. 2005-2006 (24p) Castellà Incompleix 

Christmas Bike 2005 (10p) Castellà Incompleix 

Guía Badminton Squash. 2005 (40p) Castellà Incompleix 

Guía  material de tenis 2005 (48p) Castellà Incompleix 

Guía marcha activa Running. Otoño  invierno 2005  (64p) Castellà Incompleix 

Nadal Sempre en Forma, 18 de novembre a 10 de desembre (24p) Català Compleix 

Escapa t. Operació muntanya del 6 al 21 de maig (24p) Català Compleix 

Descobreix la temporada dels esports d aigua. Del 29 d abril al 14 de maig 

(24p) 

Català Compleix 

Juga a tot arreu. Operació Free Games del 29 d abril al 14 de maig (24p) Català Compleix 

Operació tornada a l esport. 16 de setembre al 8 d octubre (24p) Català Compleix 

Nadal Sempre en forma. 9 al 24 de desembre (24p) Català Compleix 

                                                

 

2 Llei 1/1998 de 7 de gener; Llei de política lingüística 
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Tríptic  Cheques regalo ¿No recuerdas su talla? (1p) Castellà - 

Tríptic Tarjeta Decathlon (2p) Castellà - 

Tríptic trabaja en Decathlon (2p) Castellà - 

Quechua. Mountain sports magazine- invierno 2005- Nº 12 (48p) Castellà - 

Propaganda Tribord (2p) Castellà - 

  

Balanç d usos lingüístics en les publicacions de Decathlon observades el 2005 en 

els establiments de Barcelona (no es tracta del total de publicacions de Decathlon):  

- en número de publicacions: 6 en català i 18 en castellà, de les quals 13 són 

il·legals; 

- en número de pàgines: 114 pàgines en català i 765 pàgines en castellà, 710 de les 

quals incompleixen la llei;  

Taula 2 En els següents gràfics podem observar com el gruix de la informació 

impresa (un 87%) de les observacions realitzades durant el 2005 als centres 

Decathlon de Barcelona, no compta amb versió catalana:  

Pel que fa als catàlegs de preus, trobem greu la situació d incompliment reiteratiu de 

la Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística, en l article 32.3 sobre l'ús del 

català en els documents d'oferta de serveis. Aquesta reiteració en l incompliment de 

la llei porta duent-se a terme des del venciment el 2003 de la pròrroga d adaptació a 

la Llei per part de les empreses. Així doncs, Decathlon continua publicant informació 

de preus il·legal, en un 54% el 2005 com a data aproximativa segons observacions 

aleatòries.   

87%

13%
català

castellà 21% 25%

54%

legal

il·legal

sense
legislarUsos 

lingüístics 
en  
número de 
pàgines 

Incompliment 
de la llei en les 
publicacions 
observades
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5) Pàgines web: 

 
La pàgina web de Decathlon a l estat espanyol és exclusivament en castellà. 

Considerem aquest fet com a greu, si tenim en compte que les web per a Bèlgica i 

Països Baixos disposen de versió en francès i neerlandès, que el mercat català de 

Decathlon és el quart a nivell mundial en número de botigues, que el català és la 

19a llengua mundial en número de pàgines web per parlant i que més del 40% de la 

població espanyola resideix en àrees lingüístiques on el castellà no és llengua 

pròpia (un 27 5 % en la catalana). Altre cop, és especialment significativa i evident la 

discriminació que rep el català davant les llengües que li són similars o inferiors.  

Taula 3: les llengües oficials en pàgines web i catàlegs de Decathlon al món.  

Estat/ Regió Llengües pàgina web Catàlegs Número botigues3 

França Francès Francès 218 

Espanya Castellà Castellà 49 

Itàlia Italià Italià 38 

Bèlgica Neerlandès, francès Neerlandès, francès 7 Benelux 

Holanda Neerlandès, francès Neerlandès, francès 2 

9 

Alemanya Alemany Alemany 7 

Gran Bretanya Anglès Anglès 6 

Xina Xinès, anglès Xinès 6 

EUA Anglès Anglès 4 

Portugal Portuguès Portuguès 6 

Polònia Polonès Polonès 4 

Rússia Rus Rus 1 

Brazil Portuguès Portuguès 2 

Hongria Hongarès Hongarès 3 

Total botigues món   352 

Les botigues Decathlon en el domini lingüístic català.        Total botigues: 22 

Estat Espanyol Castellà Castellà 20 

Catalunya Castellà Castellà 13 

País Valencià + Illes Castellà Castellà 7 

Catalunya Nord Francès Francès 2 

 

                                                

 

3 Segons www.decathlon.com i pàgines Decathlon de cada país. 

http://www.decathlon.com
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Podem comprovar com la comunitat lingüística catalana, que representa el quart 

mercat mundial de Decathlon en número de botigues, és la única gran comunitat 

lingüística a nivell mundial a la qual Decathlon no s adreça com a tal o de la mateixa 

forma i al mateix nivell que ho fa amb la resta de comunitats lingüístiques 

comparables.    

1.2 EL DOMINI LINGÜÍSTIC CATALÀ EN EL MERCAT ESPANYOL I MUNDIAL DE 

DECATHLON.  

Taula 4: el pes del domini lingüístic català en el mercat espanyol i mundial de 

Decathlon, el 2006.   
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El mercat català representa el 40 8% del total de botigues Decathlon a l Estat 

espanyol. A nivell internacional, el mercat català representa el 6 2%  del total de 

botigues Decathlon al món, només per darrera del mercat francès (61 4%), italià 

(10,8%) i resta de l espanyol (8 2%).  
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Taula 5: botigues Decathlon en el domini lingüístic català a l Estat espanyol:  

Regió Noreste

 
Badalona (Barcelona)

 
Terrassa (Barcelona)

 
L'illa (Barcelona)

 
Sant Boi (Barcelona)

 

Mataró

 

Girona

 

Tarragona

 

Ciutat Vella (Barcelona)

 

Manresa

 

Gran Via (Barcelona) 

 

Figueres (Girona)

 

Sant Pere (Barcelona)

 

Platja d'Aro (Girona)

  
Regió Levante-Baleares

  
Castelló 
Alfafar (València)

 
Alacant 
Aldaia

 

Elx 

Son Moix (Balears)

  

Palma (Balears)

     

Com veiem, l organització interna de Decathlon a l Estat espanyol, amb les regions 

Noreste i Levante-Baleares , es correspon amb el domini lingüístic català, tot 

diferenciant-lo.     

Total botigues al domini lingüístic català a Espanya: 20 
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1.3 COMPARATIVES DE LLENGÜES SIMILARS O INFERIORS AL CATALÀ, EN 

EL MERCAT MUNDIAL DE DECATHLON.

  
Comparatives de llengües similars o inferiors al català en nombre de parlants i 

oficialitat, en el mercat de Decathlon. Les xifres fan referència al número de parlants 

de les comunitats lingüístiques en el país en qüestió.  

Taula 6: 

- Idiomes oficials: 
Neerlandès, 
francès. 
- Llengua de la 
web: neerlandès 
francès.      
- Botigues 
Decathlon: 7 (+ 
Holanda: 9/ 
Comunitat 
catalana: 22)    

Taula 7: 

- Idiomes oficials: 
hongarès 
- Llengua de la 
web: hongarès  
- Botigues 
Decathlon: 3 
(comunitat catalana: 
22)          

Taula 8: 

- Idiomes oficials: 
portuguès   
- Llengua de la 
web: portuguès 
- Botigues 
Decathlon: 6 
(comunitat 
catalana: 22)    

BÈLGICA

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000

català

francès

neerlandès

Parlants: 

HONGRIA

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

català

hongarès

Parlants: 

Parlants:

 



                        11

   
2. CONCLUSIONS   

De les dades sobre la llengua catalana es desprèn que el català és un mercat 

altament  prioritari per a Decathlon, que és igual o superior, en número de parlants i 

en oficialitat, a altres llengües amb les quals opera Decathlon i que per tant, davant 

d aquest fet i de l anàlisi dels usos lingüístics per part de Decathlon a l Estat 

espanyol i al món, es desprèn que el català pateix un greuge comparatiu a nivell 

mundial. En el cas dels catàlegs, especialment, Decathlon es troba en una situació 

d incompliment de la llei. Des del punt de vista empresarial i en coherència amb la 

política lingüística de Decathlon, creiem imprescindible que Decathlon inclogui el 

català en aquests àmbits. Així mateix, considerem que això no suposa cap 

inconvenient econòmic si tenim en compte que Decathlon etiqueta i edita material 

gràfic per a mercats molt més petits que el català. 
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3. ANNEXOS  

3.1 EXEMPLE DE CATÀLEG DECATHLON EN DUES VERSIONS

  
Pàgina del catàleg Decathlon d esquí per a Bèlgica i Països Baixos, en neerlandès, 

que juntament amb el francès, són les llengües oficial als dos països. 
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Pàgina del mateix catàleg Decathlon d esquí per a Bèlgica i Països Baixos, en 

francès.  
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3.2 LEGISLACIÓ LINGÜÍSTICA

   
-LLEI 1/1998 DE 7 DE GENER, DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA  

CAPÍTOL V 

L'activitat socioeconòmica 

Article 32 

L'atenció al públic 

1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació 
de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de 
poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les 
llengües oficials a Catalunya. 
2. El Govern de la Generalitat ha de promoure, amb mesures adequades, 
l'increment de l'ús del català en l'àmbit a què es refereix l'apartat 1. 
3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents 
d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments 
oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no 
s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de 
la propietat industrial.    

-LLEI 3/1993, DE 5 DE MARÇ (DOGC 1719, DEL 12), DE L'ESTATUT DEL 

CONSUMIDOR  

CAPÍTOL IV.  

Drets lingüístics dels consumidors 

Article 27 

Dret a ésser atès de qui s'expressa en qualsevol de les llengües oficials 

Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació 
de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han de trobar-se en 
condicions de poder atendre els consumidors quan s'expressin en qualsevol de les 
llengües oficials de Catalunya.   



                        15

 
3.3 SITUACIÓ DEL CATALÀ A EUROPA I AL MÓN

    
- Taula 9. Territoris on el català és llengua pròpia:    

Àrea lingüística Estat Extensió en km2 Població 

Andorra Andorra 468

 

64.311

 

Catalunya Espanya 31.895

 

6.090.040

 

Illes Balears Espanya 5.014

 

760.379

 

País Valencià Espanya 23.291

 

4.009.329

 

Franja de Ponent Espanya 3.672

 

50.000

 

Catalunya Nord França 4.166

 

369.476

 

Alguer Itàlia 224

 

38.316

 

TOTAL  68.730

 

11.381.851

  

Font : Per als territoris de l Estat espanyol, estadístiques del 1996 

         Per a Andorra, estadístiques del 1994          

Per a l Alguer i Catalunya Nord dades d Enciclopèdia Catalana 1994  

El català és una llengua parlada en quatre estats en uns territoris la població total 

dels quals és de més d onze milions.     

- Taula 10. Nombre de parlants  (1996) (més grans de 2, 3 o 5 anys segons els 
territoris):   

El parlen L entenen 
Territoris on és llengua 
pròpia 

7,187.303 9.844.805 

Arreu del món com a 
llengua familiar 

200.000 200.000 

Total (aprox) 7.400.000 10.050.000 
           Font: Generalitat de Catalunya- Govern de les Illes Balears     

- Taula 11. Dades del darrer cens per a Catalunya (Generalitat de Catalunya) 2001:   

El parlen L entenen 
Xifres absolutes 4.630.640 5.872.202 
Percentatges 74,5% 94,5% 

Font: IDESCAT, Cens lingüístic de 2001      
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- Taula 12. El català i les vint llengües oficials de la Unió Europea, 2005:    

Llengua Població 
Alemany 90,2 M 

Francès 62,7 M 

Anglès 62,2 M 

Italià 57,4 M 

Espanyol 39,8 M 

Polonès 38,7 M 

Neerlandès 21,2 M 

Català 10,8 M 
Grec 10,6 M 

Hongarès 10,5 M 

Txec 10,3 M 

Portuguès 9,8 M 

Suec 9,3 M 

Eslovac 5,4 M 

Danès 5,2 M 

Finès 5,1 M 

Lituà 3,7 M 

Letó 2,4 M 

Eslovè 2,0 M 

Estonià 1,4 M 

Maltès 0,4 M 

Font: Dades del nombre de parlants de l IDESCAT. INE.2000. Darrera actualització: gener           
2005 

Com es pot veure en aquesta taula, el català és la 8a. llengua de la Unió Europea 
en quant el territori on és oficial.  

- Taula 13. Territoris on el català és oficial (1996) (més grans de 2, 3 o 5 anys 

segons els territoris)  

Territori  Oficial població 
Andorra Sí 64.311 
Catalunya Sud Sí  6.090.040 
Illes Balears Si 760.379 
País Valencià Sí 4.009.329 
Totals oficials 10.924.059 
Franja de Ponent (L Aragó) En procés d oficialització 50.000 
Catalunya Nord  Reivindicat 369.476 
L Alguer (Sardenya) Sí (com a llengua regional) 38.316 
Total  11.381.851 

Font: Generalitat de Catalunya- Govern de les Illes Balears   
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- Taula 14. Comparació de la població de l Estat espanyol en les diverses àrees 
lingüístiques.      

Àrea lingüística Població en milions d habitans Percentatge 

Àrea lingüística del castellà 23 5

 
59 %

 
Àrea lingüística del català 10 8

 
27 5%

 

Àrea lingüística del gallec 2 7

 

6 8%

 

Àrea lingüística del basc 2 6

 

6 6%

 

Font : Lingcat  

La comparació entre les diferents àrees lingüístiques  ens dóna que més del 40% 

dels ciutadans de l Estat espanyol resideixen en àrees lingüístiques pròpies d altres 

llengües diferents del castellà. En el cas del català el percentatge sobre el total de la 

població espanyola és del 27 5%.  

- Taula 15. Estudi sobre el català a Internet: La presència de la llengua catalana 

Internet (2005)  

Llengua Pàgines l'octubre 2005

 

Pàgines l'agost 2003

 

1 Anglès 9.200.000.000

 

1.280.041.397

 

2 Francès 202.000.000

 

99.737.704

 

3 Alemany  184.000.000

 

182.005.546

 

4 Japonès 150.000.000

 

69.730.375

 

5 Castellà 133.000.000

 

65.814.567

 

6 Xinès 74.700.000

 

65.730.212

 

7 Italià 68.400.000

 

41.849.365

 

8 Holandès 54.300.000

 

41.119.851

 

9 Portuguès  44.000.000

 

37.695.762

 

10 Rus  43.200.000

 

42.276.247

 

11 Suec 42.100.000

 

14.901.968

 

12 Noruec 28.700.000

 

8.123.301

 

13 Txec  26.700.000

 

15.580.583

 

14 Finès 26.200.000

 

5.678.599

 

15 Coreà   24.400.000

 

64.606.324

 

16 Polonès 23.800.000

 

22.154.325

 

17 Danès 22.200.000

 

12.107.133

 

18 Hongarès 15.100.000

 

8.540.941

 

19 Àrab  12.600.000

 

2.470.616
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20 Turc 11.200.000

 
4.704.212

 
21 Hebreu 10.100.000

 
4.792.646

 
22 Grec 9.230.000

 
2.366.733

 
23 Indonesi 8.660.000

 
1.044.038

 
24 Croat 7.950.000

 
1.672.582

 
25 Romanès  7.250.000

 
2.052.990

 

26 Català 7.140.000

 

2.926.550

 

27 Eslovè 6.950.000

 

1.685.426

 

28 Estonià  6.510.000

 

1.464.539

 

29 Eslovac 6.130.000

 

5.077.965

 

30 Letó 5.750.000

 

559.913

 

31 Lituà  5.720.000

 

1.078.341

 

32 Islandès  5.250.000

 

1.391.302

 

33 Búlgar  3.810.000

 

1.120.713

 

34 Serbi 3.340.000

 

42.848

 

Font: Softcatalà. 2004.  

La llengua catalana ocupa el lloc 26è en presència a Internet.  Segons les mateixes 

dades, el català ocupa el lloc 19è pel que fa a les pàgines web per habitant, per 

damunt de llengües com l espanyol, el portuguès, el rus, el xinès, l àrab, el turc, el 

grec o el romanès.   

- El català és també la desena llengua del món més traduïda en el sector editorial.      


