
     

LA PRESÈNCIA DEL CATALÀ A LA  TOPONÍMIA DE 
L AEROPORT DE BARCELONA   

ANÀLISI DE L ÚS DE LA TOPONÍMIA I LA PRESÈNCIA DEL CATALÀ A LES 

TERMINALS DE L AEROPORT DE BARCELONA I AL PORTAL WEB D AENA                             

PLATAFORMA PER LA LLENGUA  
Desembre 2008 



    
       La presència del català a la toponímia de l aeroport de Barcelona 
   PLATAFORMA PER LA LLENGUA   

1

                                  

Títol: La presència del català a la toponímia de l aeroport de Barcelona. Anàlisi de l ús de la 
toponímia i la presència del català a les terminals de l aeroport de Barcelona i al portal web 
d Aena.  

Tècnica de l estudi: Eva Borràs, sociòloga.  

Desembre 2008 
Barcelona  

© Plataforma per la Llengua     

Plataforma per la Llengua 
Diputació, 276, planta baixa 
08009 Barcelona 
Tel. 933 211 803  
www.plataforma-llengua.cat

http://www.plataforma-llengua.cat


    
       La presència del català a la toponímia de l aeroport de Barcelona 
   PLATAFORMA PER LA LLENGUA   

2

 
SUMARI            

         Pàg.           
         

     
1. Introducció........................................................................................................  3   

2. Metodologia......................................................................................................  5   

3. Toponímia a l aeroport de Barcelona...............................................................  8    

3.1. Toponímia als panells informatius del trànsit de vols i als teleindicadors  9  

3.1.1. Toponímia de les destinacions del domini lingüístic català.......... 10 
3.1.2. Toponímia de les destinacions de parla no catalana de la resta  

de l estat espanyol........................................................................ 12 
3.1.3. Toponímia de les destinacions internacionals.............................. 15   

3.2. Presència del català als menús dels panells informatius i teleindicadors  
del trànsit de vols..................................................................................... . 19  

3.2.1. Menú dels panells informatius del trànsit de vols........................  19  
3.2.2. Menú dels teleindicadors.............................................................  20    

3.3. Presència del català a la megafonia........................................................ . 21  

3.3.1. Anuncis d embarcament i informació relacionada........................ 21 
3.3.2. Avisos de vigilància de les pròpies pertinences............................ 23  

4. Toponímia al portal web de l aeroport de Barcelona........................................ 24  

4.1. Presència del català al portal web d Aena................................................ 24  

4.2. Toponímia dels aeroports a les pàgines web de l aeroport de Barcelona  
en versió catalana.................................................................................... 26  

4.2.1. Toponímia dels aeroports del domini lingüístic català.................. 28  
4.2.2. Toponímia de les destinacions de parla no catalana de la resta  

de l estat espanyol......................................................................... 30  
4.2.3. Toponímia de les destinacions internacionals.............................. 32    

5. Conclusions...................................................................................................... 34    

Annex  

I. Presència del català als rètols, cartells i fullets propis d Aena de l aeroport  
de Barcelona................................................................................................. 38  

I.I.       Presència del català als rètols fixes propis d Aena........................... 39 
I.II.     Presència del català als rètols variables propis d Aena.................... 45 
I.III.      Presència del català als fullets informatius d Aena.......................... 49 
I.IV.   Conclusions....................................................................................... 50    



    
       La presència del català a la toponímia de l aeroport de Barcelona 
   PLATAFORMA PER LA LLENGUA   

3

 
1. INTRODUCCIÓ  

L aeroport de Barcelona rep milers d usuaris i usuàries l any, tant catalans i catalanes que es 

disposen a viatjar, com gent d arreu que arriba dels seus territoris i veu a les terminals les 

primeres imatges de Catalunya. És un lloc estratègic de pas que conté centenars de símbols i 

indicacions, a més de diverses informacions. Entre aquestes es troben els topònims de les 

destinacions, elements de gran importància que els milers d usuaris observen als panells i 

teleindicadors per veure l estat del seu vol i que són l objecte d anàlisi del següent informe.  

Els topònims no només anomenen el lloc que designen sinó que també el caracteritzen. Són 

elements de gran valor que formen part del patrimoni del poble que anomenen a la vegada que 

el defineixen. A Catalunya1 i les Illes Balears2 la legislació vigent estableix que dins les pròpies 

comunitats la única forma oficial dels topònims (catalans i illencs respectivament) és la 

catalana, sent aquesta l única denominació legal (excepte els topònims de la Vall d Aran que 

tenen com a única forma oficial l aranesa). Pel que fa a la resta del domini lingüístic (el País 

Valencià, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent, la regió del Carxe, Andorra i l Alguer), els 

reconeixements dels topònims en català són diversos.  

En àmbits concrets l ús de la toponímia està regulada. Per exemple per a la retolació de les 

vies urbanes i interurbanes de Catalunya existeix una normativa3 relativa als topònims dels 

municipis de fora de la comunitat autònoma que estableix que si una localitat té una forma 

tradicional en català (exemples: Saragossa, Tamarit de Llitera, Calaceit, ...), la indicació ha de 

realitzar-se, com a mínim, en català. Tanmateix no hi ha cap normativa equivalent referida a les 

formes dels topònims utilitzats als aeroports de Catalunya per indicar les diferents destinacions.  

L objectiu del següent estudi és analitzar justament això, centrant l atenció en l ús de la 

toponímia a l aeroport més important de Catalunya: l aeroport de Barcelona. Es recopilen i 

analitzen els topònims de les principals destinacions i s avaluen aspectes relacionats amb la 

presència del català; tot acompanyat de testimonis fotogràfics.  

En primer lloc es fa una anàlisi de la toponímia dels panells informatius del trànsit de vols i dels 

teleindicadors, classificant els topònims de les destinacions segons el criteri al que respon el 

seu ús i suggerint, si s escau, un topònim alternatiu en llengua catalana basat en els criteris de 

traducció de topònims de la Secretaria General de Política Lingüística4. Seguidament, en el 

mateix apartat s ha cregut convenient valorar en quin context es troba aquesta toponímia 

                                                

 

1 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística a Catalunya, article 18. 

2 
Llei 3/1986, de 29 d abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, article 14. 

3 
Decret 78/1991, de 8 d abril, sobre l ús de la toponímia, article 2. 

4 Graells, J.; Romagosa, M; Vilaró, F. i Xirinachs, M. Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims . 
Col·lecció Criteris lingüístics, 3. Http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/criteri/docs/criteri.pdf, abril 1999. 
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avaluant la presència del català als menús dels panells i teleindicadors i a la megafonia (en 

especial als avisos d embarcaments).  

En segon lloc s avalua la toponímia utilitzada al portal web d Aena, en concret a les pàgines 

específiques de l aeroport de Barcelona en versió catalana, per tal de veure com es designen 

les principals destinacions en aquest espai virtual. A més també s ha cregut interessant avaluar 

la presència del català en la totalitat del portal.   

Fins aquí l estudi relatiu a la toponímia a l aeroport de Barcelona. Però a més a més, a l annex 

s adjunta un estudi complementari que té per objectiu anar més enllà i avaluar en quin context 

lingüístic es troba aquesta toponímia analitzant quina és la presència del català a les 

indicacions i informacions pròpies d Aena de les terminals.                                         
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2. METODOLOGIA  

2.1. Objecte d estudi  

L objecte d estudi del present informe és la toponímia a l aeroport de Barcelona. S analitza 

d una banda la toponímia present als panells i teleindicadors del trànsit de vols de les terminals, 

i de l altre la toponímia present a les pàgines web en català de l aeroport de Barcelona.  

De manera complementària també s avalua la presència del català a diferents àmbits 

relacionats amb l objecte d estudi. Aquests són els menús dels panells i teleindicadors on 

apareix la toponímia de les terminals, la totalitat del portal web d Aena on apareix la toponímia 

digital i els avisos per megafonia, especialment els d embarcaments.  

2.2. Selecció de la mostra, desenvolupament del treball de camp i indicadors 

utilitzats  

 

Toponímia a les terminals de l aeroport de Barcelona  

S han seleccionat les destinacions que durant el 2007 han tingut més de 500 sortides anuals 

des de l aeroport de Barcelona5 (un total de 78 destinacions), i s ha recollit amb quina forma 

apareixen  els seus topònims als panells informatius de l estat de les sortides de vols i als 

teleindicadors del trànsit aeri de les zones lliures de pas de les terminals. Els teleindicadors 

informen de l estat del trànsit aeri de totes les terminals, i en canvi els panells de les sortides 

informen de l estat dels vols concrets de la terminal on es troben ubicats.   

Una vegada recopilats, els topònims s han classificat en una taula segons el criteri al que 

respon el seu ús, considerant les següents possibilitats:  

o Nom oficial i propi  El topònim és nom oficial de la localitat de destinació i a més està 

escrit en la llengua pròpia. 

o Nom oficial però no propi El topònim és nom oficial de la localitat de destinació, però no està 

escrit en la llengua pròpia, existint un altre nom oficial i propi.  

o Nom oficial   El topònim és nom oficial de la localitat de destinació i pot estar escrit 

en la llengua pròpia o no. 

o Nom d origen   El topònim és el nom d origen escrit en una llengua de la localitat de 

destinació. 

o Nom traduït al castellà  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua castellana. 

o Nom traduït al català  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua catalana. 

                                                

 

5 Font: Estadístiques del trànsit aeri d Aena. Disponibles a: http://estadisticas.aena.es 

http://estadisticas.aena.es
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A més, des de la Plataforma per la Llengua s han suggerit una sèrie de topònims en llengua 

catalana per designar les destinacions basats en els criteris de traducció de noms de la 

Secretaria General de Política Lingüística6, i agafant com a referència les formes dels topònims 

de l Enciclopèdia Catalana.  

 

Toponímia a les pàgines web en català de l aeroport de Barcelona  

S han seleccionat les mateixes destinacions que en el cas dels topònims de les terminals però, 

a més, s han tingut en consideració aquells topònims d aeroports de territoris de parla catalana 

que no són destinació des de l aeroport de Barcelona. Les observacions s han realitzat a l espai 

virtual de les pàgines web específiques de l aeroport de Barcelona en versió catalana. La 

classificació dels topònims s ha fet seguint els mateixos criteris utilitzats per classificar la 

toponímia de les terminals.  

 

Presència del català als menús dels panells i teleindicadors de les terminals  

S ha recollit quina és la presència del català a tots els menús dels panells i teleindicadors del 

trànsit de vols de les zones lliures de pas de les terminals de l aeroport.  

 

Presència del català a la totalitat del portal web d Aena  

S ha analitzat quina és la presència del català en la totalitat del portal web d Aena.  

 

Presència del català a la megafonia  

En aquest punt no s ha realitzat una anàlisi exhaustiva de tots els avisos per megafonia, sinó 

que s ha planificat l escolta concreta d una sèrie d anuncis d embarcament, i per la resta 

d avisos s ha realitzat una metodologia menys planificada consistent en parar atenció cada 

vegada que a les terminals se sentís un avís per megafonia, i recollir una sèrie de variables. 

Aquestes són les diferents llengües de l anunci i, si és el cas, la forma del topònim de la 

destinació anunciada.  

Les destinacions escollides per fer les escoltes concretes dels avisos d embarcament són les 

següents: Eivissa, Palma, València, Alacant, La Corunya i Múrcia. La seva escolta s ha 

considerat interessant, tant per veure si els avisos són en català com per observar amb quin 

topònim es designen les diferents destinacions. Aquests anuncis es poden entendre com 

                                                

 

6 Graells, J.; Romagosa, M; Vilaró, F. i Xirinachs, M. Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims . 
Col·lecció Criteris lingüístics, 3. Http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/criteri/docs/criteri.pdf, abril 1999. 
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exemples paradigmàtics, que es veuen complementats per la informació derivada de les 

escoltes improvisades dutes a terme durant el treball de camp a les terminals.   

2.3. Temporalitat del treball de camp                                                  

Dates 

Treball de camp a les terminals 
de l aeroport de Barcelona 5 i 6 de Novembre del 2008 

Observació del portal web 
d Aena 

31 d octubre i 3 de novembre del 2008 
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3. TOPONÍMIA A L AEROPORT DE BARCELONA  

Per informar als usuaris de l aeroport de Barcelona del trànsit de vols, les terminals A, B i C 

disposen d una sèrie de panells informatius i teleindicadors. L objectiu d aquest apartat és 

analitzar els topònims que hi apareixen per designar les principals destinacions. De manera 

complementària s avalua la presència del català als avisos d embarcaments i informacions 

relacionades que es realitzen per megafonia, i als menús dels panells i teleindicadors.   

És bo de recordar que les observacions en les que es basa l anàlisi es van realitzar entre el 5 i 

6 de novembre del 2008, i que per limitar el nombre d observacions es tenen en compte totes 

aquelles destinacions que durant l any 2007 van tenir més de 500 sortides des de l aeroport de 

Barcelona (per a més informació relacionada vegeu la metodologia).                            
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3.1. Toponímia als panells informatius del trànsit de vols i als teleindicadors   

En primer lloc s analitzen els topònims de les destinacions del domini lingüístic català, 

seguidament les que es troben a la resta de l estat espanyol, i finalment les de la resta del món. 

Per dur a terme l anàlisi s adjunta una taula amb el llistat de topònims observats, la seva 

classificació segons el criteri al que respon el seu ús, la forma del topònim suggerit des de la 

Plataforma per la Llengua i un seguit de fotografies que exemplifiquen alguns dels casos citats.   

Els criteris de classificació de topònims tenen en compte si el nom utilitzat per designar la 

destinació és l original del lloc (l oficial i/o propi) o és una traducció a la llengua catalana o a la 

castellana. Els criteris utilitzats per tal de fer el llistat de topònims suggerits en llengua catalana 

estan basats en els criteris de traducció de topònims de la Secretaria General de Política 

Lingüística7 que consideren que només es tradueixen al català els topònims que tenen una 

forma tradicional en aquesta llengua, mantenint per la resta de casos el seu nom d origen. Les 

formes tradicionals catalanes suggerides es basen en la toponímia de l Enciclopèdia Catalana.  

Finalment és interessant recordar que el català és l única llengua oficial i pròpia de Catalunya, 

les Illes Balear i el País Valencià (compartint cooficialitat amb el castellà i en el cas específic de 

Catalunya també amb l occità), i a L Alguer té un cert reconeixement com a llengua regional. 

Altrament la toponímia es regeix per una normativa específica: Els topònims de Catalunya i les 

Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana (excepte els de la Vall d Aran que 

tenen l aranesa), els del País Valencià inclouen diferents possibilitats i les seves formes oficials 

poden ser en català, castellà o bilingües (sent sempre oficial la forma catalana si existeix),  i en 

el cas específic del topònim de la localitat de L Alguer la forma catalana és cooficial amb 

l Italiana.             

                                                

 

7 Graells, J.; Romagosa, M; Vilaró, F. i Xirinachs, M. Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims . 
Col·lecció Criteris lingüístics, 3. Http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/criteri/docs/criteri.pdf, abril 1999. 
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3.1.1. Toponímia de les destinacions del domini lingüístic català  

La taula 3.1 conté una classificació de la toponímia utilitzada per Aena a l aeroport de 

Barcelona per designar les destinacions a territoris de parla catalana. Els criteris de 

classificació utilitzats són els següents:  

o Nom oficial i propi  El topònim és nom oficial de la localitat de destinació i a més està 

escrit en la llengua pròpia. 

o Nom oficial però no propi El topònim és nom oficial de la localitat de destinació, però no està 

escrit en la llengua pròpia, existint un altre nom oficial i propi.  

o Nom traduït al castellà  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua castellana.  

Tenint en compte que l aeroport de Barcelona està a Catalunya on el català és llengua oficial i 

pròpia i que les destinacions són a territoris de parla catalana on el català també és llengua 

oficial i pròpia, el criteri bàsic del suggeriment és el següent:  

o Criteri bàsic del suggeriment: Utilització del nom oficial i propi de la destinació.  

Taula 3.1: Toponímia de les destinacions del domini lingüístic català  

Criteri utilitzat Toponímia utilitzada per 
Aena als panells i 
teleindicadors 

Nom oficial i 
propi 

Nom oficial 
però no propi

 

Nom traduït 
al castellà 

Suggeriment

 

ALICANTE  

  

Alacant 

IBIZA   

 

Eivissa 

MENORCA 

   

= 

P. MALLORCA   *

 

Palma 

VALENCIA 

   

= 
Font: Elaboració pròpia (data de l observació 5 i 6 de novembre del 2008). 
*El topònim Palma de Mallorca no està acceptat, l únic nom oficial de la localitat és Palma.    

Tot i que l aeroport de Barcelona està en un territori de parla catalana i les destinacions també 

són a territoris de parla catalana, en alguns casos els topònims que Aena utilitza a les terminals 

per tal de designar-les no mantenen la seva forma oficial i pròpia en català, sinó que es 

tradueixen al castellà. El cas més paradigmàtic és el d Eivissa, localitat de les Illes Balears que 

té com a únic nom oficial i propi la seva forma en català, però que, tanmateix, als panells i 

teleindicadors de l aeroport de Barcelona apareix anunciada com Ibiza .   

Alacant posseeix dos noms oficials, un en la forma castellana ( Alicante ) i l altre en la forma 

catalana ( Alacant ) que és l única forma pròpia. Davant aquestes dues nomenclatures Aena 

utilitza la primera en castellà per tal de designar-ne la destinació. En el cas de Palma s ha fet 
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una nota al peu de la taula perquè, tot i que s ha estès molt el nom Palma de Mallorca , 

realment el nom oficial i la forma pròpia en català de la localitat no és aquest sinó tan sols 

Palma.     

      Fotografia 1 

     

    

        Fotografia 2 

       

    

      Fotografia 3 

    

      

Fotografia 4 
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3.1.2. Toponímia de les destinacions de parla no catalana de la resta de l estat 

   espanyol    

La taula 3.2 conté una classificació de la toponímia utilitzada per Aena per designar els 

aeroports de parla no catalana de la resta de l estat espanyol que són destinació des de 

Barcelona i que durant el 2007 van tenir més de 500 sortides des d aquest aeroport. Els criteris 

de classificació utilitzats són els següents:  

o Nom oficial   El topònim és nom oficial de la localitat de destinació i pot estar escrit 

en la llengua pròpia o no. 

o Nom traduït al castellà  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua castellana. 

o Nom traduït al català  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua catalana.  

Atès que l aeroport de Barcelona està a Catalunya on el català és llengua pròpia i oficial i les 

destinacions són a territoris de parla no catalana el criteri del suggeriment és el següent:  

o Criteri bàsic dels suggeriments: Es tradueixen al català els topònims que tenen una forma 

tradicional en aquesta llengua. En la resta de casos es manté el nom 

d origen (nom oficial).                              



    
       La presència del català a la toponímia de l aeroport de Barcelona 
   PLATAFORMA PER LA LLENGUA   

13

 
Taula 3.2: Toponímia de les destinacions de l estat espanyol de parla no catalana 

Criteri utilitzat Toponímia utilitzada per 
Aena als panells i 
teleindicadors Nom oficial Nom traduït al 

castellà 
Nom traduït al 

català 

Suggeriment 

A CORUÑA *

   
La Corunya /  

A Coruña 
ALMERIA 

   

= 

ASTURIAS 

   

Astúries / 
Asturias 

BADAJOZ 

   

= 

BILBAO **

   

Bilbao / Bilbo 

G.CANARIA 

   

= 

GRANADA  

   

= 

JEREZ  

   

= 

LANZAROTE 

   

= 

LEON 

   

Lleó / León 

MADRID  

   

= 

MALAGA 

   

= 

MURCIA 

   

= 

PAMPLONA 

   

Pamplona / 
Iruña 

SSEBASTIAN ***

   

Sant Sebastià / 
Donostia 

SANTANDER 

   

= 

SANTIAGO  

   

= 

SEVILLA 

   

= 

TENERIFE  

   

= 

VALLADOLID 

   

= 

VIGO 

   

= 
Font: Elaboració pròpia (data de l observació 5 i 6 de novembre del 2008). 
*La forma gallega A Coruña és l únic nom oficial de la localitat. 
** Nom en castellà que comparteix cooficialitat amb el nom Bilbo en basc (idioma oficial i propi del territori). 
***Nom en castellà que comparteix cooficialitat amb el nom Donostia en basc (idioma oficial i propi del territori).   

La majoria de les destinacions de parla no catalana de l estat espanyol tenen un nom oficial o 

cooficial en castellà, excepte la localitat de La Corunya que te com a únic nom oficial A 

Coruña en gallec. Aquest és l únic cas de la taula 3.2 en que Aena anomena una destinació 

amb una forma no castellana.   

Els topònims emprats per designar la resta de destinacions són sempre únicament en la forma 

oficial castellana, malgrat en alguns casos també existeixen altres formes oficials i pròpies com 

és el cas dels topònims Bilbao ( Bilbo en basc) o Sant Sebastian ( Donostia en Basc). 
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D altra banda, tot i que hi ha destinacions que tenen un nom tradicional en la llengua catalana 

com és el cas de Lleó o Astúries, aquests tampoc s utilitzen.    

Fotografia 5 

    

Fotografia 6 

    

Fotografia 7 

          

Fotografia 8 
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3.1.3. Toponímia de les destinacions internacionals   

La taula 3.3 conté una classificació de la toponímia utilitzada per Aena per designar els 

aeroports de fora l estat espanyol que són destinació des de Barcelona i que durant el 2007 van 

tenir més de 500 sortides des d aquest aeroport. Els criteris de classificació utilitzats són els 

següents:  

o Nom d origen   El topònim és el nom d origen escrit en una llengua de la localitat de 

destinació. 

o Nom traduït al castellà  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua castellana. 

o Nom traduït al català  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua catalana.  

Atès que l aeroport de Barcelona està a Catalunya on el català és llengua pròpia i oficial i les 

destinacions són a territoris de parla no catalana el criteri del suggeriment és el següent:  

o Criteri bàsic dels suggeriments: Es tradueixen al català els topònims que tenen una forma 

tradicional en aquesta llengua. En la resta de casos es manté el nom 

d origen.                               
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Taula 3.3: Toponímia de les destinacions internacionals 

Criteri utilitzat Toponímia utilitzada 
per Aena als panells i 
teleindicadors Nom d origen

 
Nom traduït 
al castellà 

Nom traduït 
al català 

Suggeriment 

AMSTERDAM 

   
= 

ARGEL  

  

Alger 

ATENAS  

  

Atenes  

BASILEA  

  

= 

BERLIN  

   

= 

BOLONIA  

  

Bolonya 

BRISTOL 

   

= 

BRUSELAS  

  

Brussel·les 

BUCAREST   

  

= 

CASABLANCA 

   

= 

COLONIA  

  

= 

COPENHAGUE  

  

Copenhaguen 

DUBLIN 

   

= 

DUSSELDORF 

   

= 

ISTANBUL 

   

= 

ESTOCOLMO  

  

Estocolm 

FRANKFURT 

   

= 

GINEBRA  

  

= 

HAMBURGO  

  

Hamburg 

HELSINKI  

   

= 

LISBOA 

   

= 

LIVERPOOL  

   

= 

LONDON LCY 

   

Londres LCY 

LONDRES HR  

  

= 

LONDRES LT  

  

= 

LONDRES GW  

  

= 

LYON  

   

Lió 

MANCHESTER  

   

= 

MILAN  

  

Milà 

MOSCU   

  

Moscou 

MUNICH   

  

Munic 

NANTES  

   

= 

NAPOLES  

  

Nàpols 
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Toponímia utilitzada 
per Aena als panells i 
teleindicadors 

Nom d origen

 
Nom traduït 
al castellà 

Nom traduït 
al català Suggeriment 

NIZA   

  
Niça 

NUEVA YORK  

  
Nova York 

OPORTO  

  

Porto 

OSLO 

   

= 

PARIS 

   

= 

PRAGA   

  

= 

ROMA  

   

= 

STUTTGART 

   

= 

TEL AVIV  

   

= 

TURIN  

  

Torí 

VARSOVIA   

  

= 

VENECIA   

  

= 

VIENA   

  

= 

ZURICH 

   

Zuric 
Font: Elaboració pròpia (data de l observació 5 i 6 de novembre del 2008).   

A la taula 3.3 s han classificat alguns topònims com nom traduït al català , però cal fer constar 

que tots aquests topònims també es poden classificar com nom traduït al castellà , atès que la 

traducció en una i altre llengua fa servir la mateixa forma en majúscules sense accents.    

Tenint en compte aquesta consideració, a la taula 3.3 s observa com als panells i teleindicadors 

de l aeroport de Barcelona la toponímia utilitzada per designar les destinacions internacionals 

és sempre el nom d origen de la destinació o la seva traducció en llengua castellana 

(Exemples: Atenas , Bolonia , Bruselas , Estocolmo , Nueva York ,...), però en canvi la 

traducció en català no s utilitza (excepte en els casos en que la forma traduïda catalana és 

igual a la castellana), un fet sorprenent atès que és la llengua pròpia i oficial del territori de 

l aeroport.          
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Fotografia 9 

    

Fotografia 10 

     

Fotografia 11                 Fotografia 12 
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3.2. Presència del català als menús dels panells informatius i teleindicadors del 

trànsit de vols  

Els teleindicadors informen de l estat del trànsit de vols de totes les terminals. A més, la 

terminal A té uns panells informatius de les sortides des de la seva terminal, la terminal B en té 

uns altres informant també de les seves pròpies sortides, i la terminal C té el que s ha 

anomenat com televisions informatives que també fan aquesta mateixa funció.   

3.2.1. Menú dels panells informatius del trànsit de vols   

Al menú dels panells informatius s utilitza el català juntament amb el castellà i l anglès, tot i això 

el castellà es destaca de la resta amb un format en negreta i un color diferenciat (el groc). El 

contingut de les observacions i dels avisos corredissos de sota el panell també són trilingües, 

canviant constantment entre el castellà, el català i l anglès. Els topònims de les destinacions 

(en la fotografia 1 Basilea , Ibiza i P.Mallorca ) són estàtics mantenint sempre la mateixa 

forma. Aquesta toponímia és la que s ha analitzat en l apartat 3.1.  

  Fotografia 13  

   

En les televisions informatives de la terminal C els topònims de les destinacions continuen sent 

estàtics i les observacions trilingües, però en canvi no tenen el català en el menú. Aquest està 

escrit en castellà i anglès però no en català.   

  Fotografia 14 
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3.2.2. Menú dels teleindicadors   

Els teleindicadors de l aeroport informen de les properes embarcacions a totes les terminals. 

Igual que en els casos anteriors els topònims de les destinacions són estàtics i les 

observacions trilingües, però en aquest cas (igual que en les televisions informatives de les 

sortides de vols de la terminal C) al menú hi manca el català.   

   Fotografia 15 

  

                                        

 Fotografia 16 
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3.3. Presència del català a la megafonia  

A banda de les informacions als panells i als teleindicadors Aena anuncia per megafonia els 

embarcaments dels diferents vols, a més d informacions relacionades i avisos de vigilància de 

les pròpies pertinences. Aquests anuncis poden estar enregistrats o fer-se en directe. L objectiu 

del següent apartat és veure-hi quina és la presència del català i quins topònims utilitzen.  

Per assolir aquest objectiu, durant el treball de camp a les terminals de l aeroport es va prestar 

atenció a les informacions de megafonia, a més de forçar l escolta de determinats anuncis 

d embarcament de destinacions concretes. Aquestes són Eivissa,  Palma, València, Alacant, La 

Corunya i Múrcia.  

3.3.1.  Anuncis d embarcaments i informació relacionada  

La majoria d anuncis d embarcaments són en veu enregistrada, però les informacions 

relacionades, com anunciar que els usuaris d un determinat vol es dirigeixin a un determinat 

mostrador, sovint es realitzen en directe. Tal com mostrem a continuació s ha observat que la 

presència del català a la megafonia en bona part depèn de si els anuncis són enregistrats o en 

directe.   

 

Anuncis d embarcaments (veu enregistrada)  

Tots els embarcaments s anuncien de manera enregistrada en tres llengües ordenades de la 

manera següent: primer en castellà, després en anglès i finalment en català. Normalment es 

tradueix tant l anunci en si com el nom de la destinació (el cas d A Coruña és una excepció). 

Per exemple, a l anunci d embarcament d un vol direcció Eivissa en la versió en castellà 

s utilitza el nom Ibiza amb fonètica castellana, en la versió en català Eivissa amb fonètica 

catalana i en la versió en anglès un mot en fonètica anglesa que podria ser Ibiza o Eivissa . 

El mateix succeeix en els casos de València, Múrcia i Palma.   

En aquesta última destinació cal tenir en compte que, igual que als panells d informació de 

trànsit de vols i als teleindicadors, s utilitza el topònim erroni Palma de Mallorca , i no Palma 

com és l únic nom oficial.   

El cas d Alacant segueix el mateix patró que les altres destinacions escoltades, l anunci 

d embarcament es tradueix a les tres llengües amb el topònim inclòs, però té la particularitat 

que en la versió anglesa Aena utilitza el nom en castellà Alicante .  
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El cas de l anunci d embarcament enregistrat de La Corunya és una excepció. L avís es realitza 

en català, castellà i anglès però el topònim no es tradueix mantenint sempre el terme en gallec 

A Coruña . Tal i com s ha vist aquest topònim és el mateix que Aena utilitza als panells i 

teleindicadors.  

En les destinacions internacionals se segueix el mateix patró, si els mots tenen traducció en la 

llengua de l avís habitualment també es tradueixen. Un exemple és Estocolm, en la versió 

castellana se l anomena Estocolmo en l anglesa Stockholm i en la catalana Estocolm . En 

els casos en que el mot és igual en les tres llengües o no té traducció s adapta la fonètica.  

Així Aena utilitza el català en els anuncis d embarcament de megafonia enregistrats i tradueix 

gran part dels topònims a aquesta llengua. Malgrat això, cal veure què succeeix quan els 

avisos no són enregistrats i s anuncien amb veu en directe. Aquest és el cas de la informació 

relacionada amb embarcaments.  

 

Informació relacionada amb embarcaments (veu en directe)  

La informació relacionada amb embarcaments però que pròpiament no són anuncis, 

acostumen a realitzar-se per megafonia amb veu en directe. S ha observat que en aquest tipus 

d avisos sovint no s utilitza el català. Sempre que s ha realitzat la seva escolta ha aparegut la 

versió en castellà i anglès, però en canvi poques vegades en català. Els següents casos 

observats durant el treball de camp en són un exemple:     

Taula 3.4: Observacions de la megafonia en directe a l aeroport de Barcelona     

Font: Elaboració pròpia (data de l observació 5 de novembre del 2008).  

Malgrat al llarg del treball de camp es va sentir algun avís en directe que utilitzava el català 

(com la prohibició de fumar dins les terminals), aquests quatre avisos mostrats exemplifiquen la 

mancança de l ús del català en la megafonia en directe d informacions relacionades amb 

Hora aprox. 
de l escolta Contingut  Destinació Tipus  Llengües  

10:00h 
... sin targeta de 
embarque... contactar 
con mostrador... 

Londres Gatwick  En directe Castellà 
Anglès 

 

10:00h  
... sin targeta de 
embarque... contactar 
con mostrador... 

Marràqueix  En directe Castellà 
Anglès 

 

10:00h  
... sin targeta de 
embarque... contactar 
con mostrador... 

Liverpool  En directe Castellà 
Anglès 

 

12:30h  pasajeros... contactar 
con mostrador... Eivissa  En directe Castellà 

Anglès 
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embarcaments. En aquest cas concret les tres primeres escoltes es van realitzar seguides en 

un termini de 30 minuts aproximadament.   

3.3.2. Avisos de vigilància de les pròpies pertinences  

Tots els avisos de vigilància de les pròpies pertinences que es van escoltar eren en veu 

enregistrada i trilingües. En aquest cas la versió catalana era la primera, seguida de la 

castellana i l anglesa. Altre vegada es mostra com en la megafonia enregistrada Aena utilitza el 

català per als avisos.                                             
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4. Toponímia al portal web de l aeroport de Barcelona  

A través del seu portal web Aena ofereix informació dels horaris de sortida de vols i les 

diferents destinacions possibles des de cada un dels seus aeroports. Analitzar aquesta 

informació en relació a l aeroport de Barcelona i veure quin ús fa de la toponímia és el principal 

objectiu d aquest apartat. Prèviament però, s ha trobat interessant veure en quin context 

s engloba aquesta toponímia i observar què succeeix en la totalitat del portal pel que fa a la 

presència del català.   

4.1. Presència del català al portal web d Aena   

Data de l observació: 31 d octubre del 2008.  

Tal com s observa a la imatge 4.1, la pàgina principal d Aena (http://www.aena.es) està 

disponible en castellà (per defecte) i en anglès, però no en català ni en les altres llengües 

pròpies de l estat espanyol.  

Imatge 4.1: Pàgina principal del portal web d Aena (http://www.aena.es) 

 

Font: http://www.aena.es (en data 31 octubre de 2008) 

http://www.aena.es
http://www.aena.es
http://www.aena.es
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Tanmateix aquestes versions sí que es troben a les pàgines específiques dels aeroports dels 

territoris on existeixen llengües oficials diferents del castellà. A aquestes s hi pot arribar 

mitjançant l aplicació elija aeropuerto i clicant a l opció lingüística pròpia del territori (depenent 

del cas català, gallec o basc). En el cas dels territoris de parla catalana, tant l aeroport de 

Barcelona, com el de Girona, Reus, Sabadell, Eivissa, Menorca, Palma, Son Bonet, Alacant i 

València, tenen disponible la versió catalana de la seva pàgina web específica, a la qual tan 

sols s hi pot arribar mitjançant la pàgina principal d Aena.  

A les versions en català d aquestes pàgines, i en concret a les de l aeroport de Barcelona, es 

tradueix la major part del contingut que fa referència al mateix aeroport (excepte els plànols i 

mapes i algunes aplicacions com  la cerca de codi per companyia), però els enllaços relatius a 

informació general d Aena continuen només disponibles en castellà i anglès, a la vegada que 

els topònims dels aeroports tampoc estan traduïts.  

Aena manté els mateixos topònims d aeroports a tot el seu portal web, tant a les pàgines en 

llengua castellana com a les que estan traduïdes a altres llengües. Tal com s observa en la 

imatge 4.2 (versió catalana de la pàgina específica de l aeroport de Barcelona), s han traduït al 

català els noms de les ciutats de destinació, però no el nom amb el què Aena designa els 

respectius aeroports. Aquesta toponímia és la que s analitza a l apartat 4.2.  

    Imatge 4.2: Pàgina específica de l aeroport de Barcelona en versió catalana 

    

 

     Font: http://www.aena.es/barcelona (en data 31 octubre de 2008) 

http://www.aena.es/barcelona
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4.2. Toponímia dels aeroports a les pàgines web de l aeroport de Barcelona en 

versió catalana   

Data de l observació: 3 de novembre del 2008.  

Com s ha mostrat en l apartat anterior, la toponímia dels aeroports utilitzada per Aena per 

designar les diferents destinacions és la mateixa a tot el portal web, tant a les pàgines generals 

en castellà com a les específiques de l aeroport de Barcelona en català. Fer un recull d aquests 

topònims, classificar-los segons el criteri al que respon al seu ús, i suggerir un topònim 

alternatiu en els casos en que es consideri convenient és el principal objectiu d aquest apartat.   

En primer lloc s avaluen els topònims que utilitza Aena per designar tots els aeroports que es 

troben dins el domini lingüístic català, seguidament les principals destinacions des de l aeroport 

de Barcelona a la resta de l estat espanyol, i finalment les principals destinacions internacions 

(aquelles que al 2007 han tingut més de 500 sortides des de l aeroport de Barcelona). Cal 

avançar que la toponímia utilitzada al portal web per designar les principals destinacions des de 

l aeroport de Barcelona és la mateixa que la utilitzada als panells informatius del trànsit de vols i 

als teleindicadors de les terminals (excepte els topònims de les destinacions internacionals 

Basilea i Istanbul).  

L anàlisi de la toponímia dels aeroports al portal web doncs, repeteix informació que ja s ha 

comentat a l apartat 3. Per aquest motiu a continuació tan sols es fan comentaris dels topònims 

dels aeroports de territoris de parla catalana, atès que en aquest cas s inclou en l anàlisi la 

toponímia de quatre aeroports que no són destinació des de l aeroport de Barcelona i que, per 

tant, no estan comentats a l apartat 3. Aquests aeroports són els de Girona, Reus, Sabadell i 

l Alguer.  

De nou els topònims de les diferents destinacions es classifiquen tenint en compte si el nom 

utilitzat per designar la destinació és l original del lloc (l oficial i/o propi) o és una traducció a la 

llengua catalana o a la castellana. Els criteris utilitzats per tal de fer el llistat de topònims 

suggerits en llengua catalana estan basats en els criteris de traducció de topònims de la 

Secretaria General de Política Lingüística8 que consideren que només es tradueixen al català 

els topònims que tenen una forma tradicional en aquesta llengua, mantenint per la resta de 

casos el seu nom d origen. Les formes tradicionals catalanes suggerides es basen en la 

toponímia de l Enciclopèdia Catalana.   

                                                

 

8 Graells, J.; Romagosa, M; Vilaró, F. i Xirinachs, M. Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims . 
Col·lecció Criteris lingüístics, 3. Http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/criteri/docs/criteri.pdf, abril 1999. 



    
       La presència del català a la toponímia de l aeroport de Barcelona 
   PLATAFORMA PER LA LLENGUA   

27

 
Finalment és interessant recordar que el català és l única llengua oficial i pròpia de Catalunya, 

les Illes Balear i el País Valencià (compartint cooficialitat amb el castellà i en el cas específic de 

Catalunya també amb l occità), i a L Alguer té un cert reconeixement com a llengua regional. 

Altrament la toponímia es regeix per una normativa específica: Els topònims de Catalunya i les 

Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana (excepte els de la Vall d Aran que 

tenen l aranesa), els del País Valencià inclouen diferents possibilitats i les seves formes oficials 

poden ser en català, castellà o bilingües (sent sempre oficial la forma catalana si existeix),  i en 

el cas específic del topònim de la localitat de L Alguer la forma catalana és cooficial amb 

l Italiana.                               
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4.2.1. Toponímia dels aeroports del domini lingüístic català   

La taula 4.1 conté una classificació de la toponímia utilitzada per Aena a les pàgines web en 

versió catalana específiques de l aeroport de Barcelona, per designar els aeroports de territoris 

de parla catalana. Els criteris de classificació utilitzats són els següents:  

o Nom oficial i propi  El topònim és nom oficial de la localitat de destinació i a més està 

escrit en la llengua pròpia. 

o Nom oficial però no propi El topònim és nom oficial de la localitat de destinació, però no està 

escrit en la llengua pròpia, existint un altre nom oficial i propi.  

o Nom traduït al castellà  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua castellana.  

Tenint en compte que l aeroport de Barcelona està a Catalunya on el català és llengua oficial i 

pròpia i que els aeroports són a territoris de parla catalana on el català també és llengua oficial i 

pròpia, el criteri bàsic del suggeriment és el següent:  

o Criteri bàsic del suggeriment: Utilització del nom oficial i propi de la destinació.  

Taula 4.1: Toponímia dels aeroports del domini lingüístic català al portal web d Aena*. 

Criteri utitlitzat 
Toponímia utilitzada per 
Aena al portal web Nom oficial i 

propi 
Nom oficial 

però no propi 
Nom traduït 
al castellà 

Suggeriment

 

ALICANTE  

  

Alacant 

BARCELONA 

   

= 

GIRONA  COSTA BRAVA 

   

= 

IBIZA   

 

Eivissa 

MENORCA 

   

= 

PALMA DE MALLORCA   **

 

Palma 

REUS 

   

= 

SABADELL 

   

= 

SON BONET 

   

= 

VALENCIA 

   

= 

ALGHERO/FERTILIA  

  

Alguer 
Font: Elaboració pròpia (data de l observació 3 de novembre del 2008). 
*Toponímia obtinguda a les pàgines web en versió catalana específiques de l aeroport de Barcelona. 
**La denominació Palma de Mallorca no existeix, l únic nom oficial de la localitat és Palma.    

Tots els topònims que utilitza Aena per designar els aeroports de Catalunya són en català 

(Barcelona, Girona, Reus i Sabadell), és a dir, en la seva forma oficial i pròpia. Tanmateix,  

cosa diferent succeeix amb Eivissa. Igual que als panells informatius i als teleindicadors de les 
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terminals de l aeroport de Barcelona, per tal de designar el seu aeroport Aena tradueix el seu 

nom al castellà (amb el terme Ibiza ), tot i que l únic topònim oficial de la localitat és en català 

( Eivissa ).   

En el cas d Alacant Aena fa servir la seva forma oficial en castellà Alicante , tot i tenir una altre 

forma també oficial i a més pròpia en català ( Alacant ). El cas de l Alguer és similar. S utilitza el 

topònim en italià Alghero , però la forma també oficial catalana Alguer no apareix.                                 
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4.2.2. Toponímia de les destinacions de parla no catalana de la resta de l estat 

   espanyol   

La taula 4.2 conté una classificació de la toponímia utilitzada per Aena a les pàgines web en 

versió catalana específiques de l aeroport de Barcelona, per designar els aeroports de parla no 

catalana de la resta de l estat espanyol que són destinació des de Barcelona i que durant el 

2007 van tenir més de 500 sortides des d aquest aeroport. Els criteris de classificació utilitzats 

són els següents:  

o Nom oficial   El topònim és nom oficial de la localitat de destinació i pot estar escrit 

en la seva llengua pròpia o no. 

o Nom traduït al castellà  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua castellana. 

o Nom traduït al català  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua catalana.  

Atès que l aeroport de Barcelona està a Catalunya on el català és llengua pròpia i oficial i les 

destinacions són a territoris de parla no catalana el criteri del suggeriment és el següent:  

o Criteri bàsic dels suggeriments: Es tradueixen al català els topònims que tenen una forma 

tradicional en aquesta llengua. En la resta de casos es manté el nom 

d origen (nom oficial).                   
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Taula 4.2: Toponímia de les destinacions de l estat espanyol de parla no catalana al portal web 
d Aena* 

Criteri utitlitzat Toponímia utilitzada per Aena al 
portal web Nom oficial Nom traduït 

al castellà 
Nom traduït 

al català 

Suggeriment 

A CORUÑA **

   
La Corunya /  

A Coruña 
ALMERIA 

   

= 

ASTURIAS 

   

Astúries / 
Asturias 

BADAJOZ 

   

= 

BILBAO ***

   

Bilbao / Bilbo 

GRAN CANARIA 

   

= 

GRANADA  

   

= 

JEREZ DE LA FRONTERA 

   

= 

LANZAROTE 

   

= 

LEON 

   

Lleó / León 

MADRID  

   

= 

MALAGA 

   

= 

MURCIA  SAN JAVIER 

   

= 

PAMPLONA 

   

Pamplona / 
Iruña 

SAN SEBASTIAN ****

   

Sant Sebastià / 
Donostia 

SANTANDER 

   

= 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

   

Santiago de 
Compostel·la 

SEVILLA 

   

= 

TENERIFE NORTE 

   

Tenerife Nord 

VALLADOLID 

   

= 

VIGO 

   

= 
Font: Elaboració pròpia (data de l observació 3 de novembre del 2008). 
*Toponímia obtinguda a les pàgines web en versió catalana específiques de l aeroport de Barcelona. 
**La forma gallega A Coruña és l únic nom oficial de la localitat. 
*** Nom en castellà que comparteix cooficialitat amb el nom Bilbo en basc (idioma oficial i propi del territori) 
****Nom en castellà que comparteix cooficialitat amb el nom Donostia en basc (idioma oficial i propi del territori).           
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4.2.3. Toponímia de les destinacions internacionals   

La taula 4.3 conté una classificació de la toponímia utilitzada per Aena a les pàgines web en 

versió catalana específiques de l aeroport de Barcelona, per designar els aeroports de fora 

l estat espanyol que són destinació des de Barcelona i que durant el 2007 van tenir més de 500 

sortides des d aquest aeroport. Els criteris de classificació utilitzats són els següents:  

o Nom d origen   El topònim és el nom d origen escrit en una llengua de la localitat de 

destinació. 

o Nom traduït al castellà  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua castellana. 

o Nom traduït al català  El topònim no és el nom propi ni oficial de la localitat de destinació 

sinó que és la seva traducció en llengua catalana.  

Atès que l aeroport de Barcelona està a Catalunya on el català és llengua pròpia i oficial i les 

destinacions són a territoris de parla no catalana el criteri del suggeriment és el següent:  

o Criteri bàsic dels suggeriments: Es tradueixen al català els topònims que tenen una forma 

tradicional en aquesta llengua. En la resta de casos es manté el nom 

d origen.  

Taula 4.3: Toponímia de les destinacions internacionals al portal web d Aena* 

Criteri utitlitzat Toponímia utilitzada per Aena 
al portal web Nom 

d orígen 
Nom traduït 
al castellà 

Nom traduït 
al català 

Suggeriment 

AMSTERDAM 

   

= 

ARGEL  

  

Alger 

ATENAS  

  

Atenes  

BASEL 

   

Basilea 

BERLIN  

   

= 

BOLONIA  

  

Bolonya 

BRISTOL 

   

= 

BRUSELAS  

  

Brussel·les 

BUCAREST   

  

= 

CASABLANCA 

   

= 

COLONIA  

  

= 

COPENHAGUE  

  

Copenhaguen

 

DUBLIN 

   

= 

DUSSELDORF 

   

= 

ESTAMBUL  

  

Istanbul 
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Toponímia utilitzada per Aena 
al portal web 

Nom 
d orígen 

Nom traduït 
al castellà 

Nom traduït 
al català Suggeriment 

ESTOCOLMO  

  
Estocolm 

FRANKFURT 

   
= 

GINEBRA  

  
= 

HAMBURGO  

  

Hamburg 

HELSINKI  

   

= 

LISBOA 

   

= 

LIVERPOOL  

   

= 

LONDRES   

  

= 

LYON  

   

Lió 

MANCHESTER  

   

= 

MILAN  

  

Milà 

MOSCU   

  

Moscou 

MUNICH   

  

Munic 

NANTES  

   

= 

NAPOLES  

  

Nàpols 

NIZA  

  

Niça 

NUEVA YORK  

  

Nova York 

OPORTO  

  

Porto 

OSLO 

   

= 

PARIS 

   

= 

PRAGA   

  

= 

ROMA  

   

= 

STUTTGART 

   

= 

TEL AVIV  

   

= 

TURIN  

  

Torí 

VARSOVIA   

  

= 

VENECIA   

  

= 

VIENA   

  

= 

ZURICH 

   

Zuric 
Font: Elaboració pròpia (data de l observació 3 de novembre del 2008). 
*Toponímia obtinguda a les pàgines web en versió catalana específiques de l aeroport de Barcelona.          
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5. Conclusions  

L ús de la toponímia a l aeroport de Barcelona presenta forces mancances. En els tres àmbits 

analitzats de les terminals: Toponímia de les destinacions, presència del català als menús dels 

panells i teleindicadors del trànsit de vols i presència del català als anuncis per megafonia, 

s observa que el català no hi té una presència normalitzada.  

En la toponímia de les destinacions és on la mancança es fa més palesa. Els topònims de 

les destinacions que apareixen als panells informatius del trànsit de vols i als teleindicadors 

només són en castellà llevat dels casos en que no existeix traducció en aquesta llengua, i per 

tant s utilitza el nom d origen del lloc (Exemples: Helsinki, Liverpool,...), i els casos en que la 

forma castellana coincideix amb la forma catalana (Exemples: Menorca, Basilea, Londres,...). El 

topònim A Coruña n és una excepció.  

Els topònims més paradigmàtics són aquells que designen destinacions de parla catalana 

com és el cas d Eivissa i Alacant que apareixen anunciats als panells i teleindicadors com 

Ibiza i Alicante . En el cas d Eivissa Aena fa servir una traducció al castellà del seu únic nom 

oficial i propi que és Eivissa , i en el cas d Alacant, que posseeix dues formes oficials, Aena 

utilitza només la castellana malgrat l única forma oficial i pròpia és la catalana. Per altra banda 

l aeroport anuncia la destinació a Palma amb el terme P. Mallorca , una denominació de la 

ciutat errònia atès que el seu únic nom oficial és Palma .  

És important recordar que els topònims utilitzats per anomenar les localitats són elements de 

gran importància que cal valorar. El nom d una localitat no tan sols la designa, sinó que a la 

vegada també la caracteritza, mantenint en el seu sí elements de la seva tradició i història. Es 

pot entendre com una carta de presentació, sobretot en el context d un aeroport, que defineix, 

ni que sigui en petita part, el lloc que anomena. Tenint en compte aquestes consideracions 

encara es fa més palesa la mancança en l ús dels topònims Ibiza , P.Mallorca i Alicante en 

un aeroport de territori català que està designant destinacions de parla catalana.  

La resta de destinacions de l estat espanyol que no són de parla catalana només 

apareixen en els panells i teleindicadors del trànsit de vols en les seves formes oficials 

castellanes. En els casos en que les destinacions tenen dos noms oficials, un en castellà i 

l altre en alguna altre llengua, Aena tan sols fa ús de la forma castellana (exemple: per designar 

Sant Sebastià utilitza com a únic topònim Sant Sebastian , sense fer ús del seu nom també 

oficial Donostia ). El cas de La Corunya és excepcional perquè té com a únic nom oficial A 

Coruña i és aquesta la forma utilitzada a tots els panells i teleindicadors. Per altra banda en 

cap cas es mostra el nom de la destinació en la seva forma traduïda al català tot i que hi ha 
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diverses localitats de l estat espanyol que posseeixen un nom tradicional en aquesta llengua 

(Exemples: Lleó, Sant Sebastià,...).  

Les destinacions internacionals són designades amb els seus topònims originals del lloc 

(exemples: Helsinki, Dusseldorf, Istanbul, ...) o traduïdes al castellà (exemples: Nueva York, 

Bruselas, Moscú, ...). O sigui que, seguint amb la tònica de la resta de destinacions, els panells 

i teleindicadors de l aeroport de Barcelona tradueixen les destinacions internacionals al castellà 

quan existeix traducció en aquesta llengua, però mai al català (excepte quan la forma traduïda 

catalana és igual a la forma traduïda castellana).  

Si a l aeroport de Barcelona l ús del català estigués normalitzat els topònims de les 

destinacions de parla catalana i les formes traduïdes dels topònims internacionals apareixerien 

en català; podent aparèixer també en altres llengües atès el perfil internacional que tenen tots 

els aeroports. Però aquest no és el cas. En la toponímia dels panells i teleindicadors el català 

no apareix ni per designar destinacions que tenen com a únic nom oficial i propi la forma 

catalana com és el cas d Eivissa.  

Als panells informatius del trànsit de vols i als teleindicadors és on l usuari de l aeroport de 

Barcelona consulta aquests topònims. En tots dos suports aquests apareixen de manera 

estàtica mantenint una única forma que és la que s ha analitzat, però en canvi les observacions 

van variant de manera intermitent apareixent en català, castellà i anglès (amb observacions 

dels vols en trilingüe del tipus: Cancel·lat/cancelado/canceled ). El menú dels panells també 

és trilingüe, però en canvi al menú dels teleindicadors hi manca el català, igual que al menú de 

les televisions informatives de les properes sortides de la terminal C.  

La presència del català a la megafonia depèn en gran mesura de si els avisos són enregistrats 

o es realitzen al mateix moment en directe. Els anuncis enregistrats sempre són trilingües, de 

manera que apareixen en català, castellà i anglès, i, llevat d algunes excepcions, en la majoria 

d anuncis d embarcaments enregistrats els topònims de les destinacions també es tradueixen a 

les tres llengües (en cas que existeixi traducció en aquestes) i s adapta la fonètica.  

Diferent però és el cas dels anuncis en directe, com per exemple l avís perquè els passatgers 

d un determinat vol sense targeta d embarcament es dirigeixin a un determinat mostrador. 

Aquests sovint són bilingües, realitzant-se en castellà i anglès, però no en català.  

S observa doncs que, tot i que Aena ha incorporat el català en determinats àmbits (com els 

menús i les observacions dels panells informatius del trànsit de vols i la megafonia 

enregistrada), l aeroport de Barcelona posseeix força mancances pel que fa la presència del 

català, sobretot en l ús de la toponímia en les seves terminals. Un usuari català de l aeroport de 
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Barcelona pot ben ser que no rebi les informacions bàsiques relacionades amb el seu vol (com 

són els anuncis per megafonia si es realitzen de manera directe i el nom de la destinació als 

panells i teleindicadors) en la seva pròpia llengua estant dins el seu propi territori lingüístic. Fins 

i tot quan el vol sigui amb destinació a territoris de parla catalana.   

La toponímia de les destinacions observada al portal web d Aena9 pràcticament posseeix les 

mateixes característiques i mancances que la toponímia de les terminals. Pel que fa a la 

presència del català en el contingut general del web, el portal posseeix la versió catalana de les 

pàgines específiques de l aeroport de Barcelona, però tanmateix els enllaços que remeten a 

informació general d Aena no són en català, igual que els mapes, algunes aplicacions i la 

toponímia dels aeroports.   

Finalment cal recordar la importància de l aeroport de Barcelona com a lloc estratègic, tant pels 

catalans i catalanes que necessiten fer-ne ús per viatjar, com pels visitants de la resta del món 

pels quals l aeroport pot ser el primer lloc d encontre amb Catalunya. En aquest sentit a l annex 

s adjunta un estudi complementari que analitza la presència del català als rètols, cartells i fullets 

informatius propis d Aena.                               

                                                

 

9 A les pàgines web específiques de l aeroport de Barcelona en versió catalana. 
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ANNEX                                  
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I. PRESÈNCIA DEL CATALÀ ALS RÈTOLS, CARTELLS I FULLETS PROPIS D AENA DE 

L AEROPORT DE BARCELONA  

L objectiu principal de l estudi és analitzar l ús de la toponímia a l aeroport de Barcelona, tant a 

les seves terminals com al portal web d Aena. Això és el que s ha realitzat en els apartats 3 i 4. 

Aquest apartat és un complement que té per objectiu mostrar en quin context lingüístic es troba 

aquesta toponímia analitzant quina és la presència del català a les indicacions i informacions 

pròpies d Aena de les terminals i exteriors de l aeroport de Barcelona.   

La informació visual i escrita que rep l usuari de l aeroport és diversa: Panells publicitaris de les 

companyies aèries, cartells i indicacions de les botigues de les terminals, fullets i informacions 

d empreses privades de serveis... A més de la informació proporcionada per la pròpia Aena a 

través de cartells i fullets informatius.  

Tot aquest conjunt d informacions situen l usuari en un determinat context cultural. En aquest 

cas de gran importància tenint en compte que l aeroport és un lloc estratègic tant pels 

catalans/es com per la gent d arreu que visita Catalunya, sent en moltes ocasions per aquests 

últims el primer punt de contacte amb Barcelona com a destinació.   

L objectiu específic d aquest apartat és analitzar quina és la presència del català als cartells i 

fullets propis d Aena, deixant de banda la publicitat i les indicacions de les botigues i empreses 

privades que s anuncien o estan presents a l aeroport i que, en moltes ocasions no utilitzen el 

català.  

En el cas de la informació emesa per Aena, s analitzen les indicacions, els cartells i els fullets 

que l empresa utilitza per facilitar als usuaris la comprensió del funcionament de l aeroport i 

informar-los d alguns elements que cal tenir en compte. Les observacions es van realitzar 

durant el treball de camp entre els dies 5 i 6 de novembre del 2008 a les zones lliures de pas 

de les terminals i als exteriors.  

Els cartells s analitzen mitjançant unes fitxes que recullen informació de la ubicació, les 

llengües presents, el text que contenen i observacions, a més d una sèrie de fotografies que les 

il·lustren. Primerament s analitza quina és la presència del català als rètols fixes, seguidament 

als rètols variables, i finalment als fullets informatius.  

Per facilitar la lectura dels resultats, les llengües presents a cada cartell (o tipus de cartells) 

s han remarcat en negreta. D aquesta manera es pot observar en quins d ells hi manca el 

català. Finalment a l apartat 6.4. s han redactat les conclusions relatives a totes aquestes 

qüestions. 
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I.I.  Presència del català als rètols fixes propis d Aena   

1. Indicacions generals de l aeroport.  

o Ubicació:  Dins i fora les terminals 

o Llengües:  Català (blanc i negreta) 

Castellà (groc i negreta) 

Anglès (blanc i sense negreta) 

o Text:   - 

o Observacions: El castellà es destaca del català i l anglès amb negreta i un 

color diferenciat (el groc) que a més és el color significatiu de 

l aeroport. Aquest tipus d indicacions són les que posseeixen 

les informacions bàsiques de l aeroport i són les més 

nombroses i comunes.                         
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2. Retolació exterior de la Terminal C.   

o Ubicació: Paret lateral de la terminal C 

o Llengües: Castellà  

o Text:   Aeropuerto de Barcelona

   

                       

3. Retolació dels punts d informació d Aena.  

o Ubicació: Interior de les terminals 

o Llengües: Català 

Castellà 

Anglès 

o Text:   Informació aeroport / Aeroport de Barcelona /...

 

o Observacions: La llengua utilitzada als rètols indicatius dels punts d informació 

d Aena va variant. A vegades apareixen només en català, només en 

castellà o en trilingüe (català, castellà i anglès). En aquest últim cas el 

castellà està destacat.         
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4. Indicació de les escales d entrada i sortida de vols.  

o Ubicació: Interior de les terminals A i B 

o Llengües: Català (verd) 

Castellà (blau) 

Anglès (verd) 

o Text:   Sortides/Departures/Salidas

 

o Observacions: El castellà es destaca del català i l anglès amb un color diferenciat (el 

blau).     

5. Rètol de benvinguda a l aeroport de Barcelona i informació de transports.  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Català  

Castellà  

Anglès  

o Text:   Benvinguts a Barcelona... /...
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6. Retolació del servei de carretons portaequipatges.  

o Ubicació: Exterior de les terminals 

o Llengües: Català  

Castellà  

Anglès  

o Text:   Carretons portaequipatges / 

Trolleys / Carros portaequipajes

 

o Observacions: La firma d Aena Aeropuerto de 

Barcelona  està en castellà però no 

en català.   

7. Retolacions del pàrquing.  

o Ubicació: Exterior de les terminals  

o Llengües: Català (blanc) 

Castellà (groc) 

Anglès (blanc) 

o Text:   Atenció. Recordi fer el pagament 

abans de retirar el seu  Vehicle /...

   

8. Rètols publicitaris de les botigues de l aeroport.  

o Ubicació: Exterior i interior terminals  

o Llengües: Castellà  

o Text:   Las Tiendas del Aeropuerto
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9. Cartell exterior Punto de reunión .  

o Ubicació: Exterior de les terminals  

o Llengües: Castellà 

o Text:   Aeropuerto de Barcelona / 

Punto de reunión

  

                                  

10. Cartell indicatiu de la sortida.  

o Ubicació: Interior de les 

terminals  

o Llengües: Castellà 

o Text:   Salida

     

11. Servei d assistència Sense barreres .  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Castellà 

Català 

Anglès 

o Text:   Sin barreras / Sense barreres

 

Si desitja assistència premi.../...

 

o Observacions:  En el títol es destaca el castellà del 

català amb un format en negreta.      
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12. Retolació dels cendrers.   

o Ubicació: Exterior de les terminals  

o Llengües: Castellà 

Català 

Anglès 

o Text:   Si us plau, apagui la seva 

cigarreta / ...

 

o Observacions: El cartell indicatiu del cendrer 

està escrit en trilingüe, però la 

firma d Aena superior i les gràcies  

inferiors només estan en castellà.    

13. Cartell de l estant de mostra de les publicacions d Aena.  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Castellà 

o Text:   Aena. Aeropuertos Españoles  

y Navegación Aérea

       

14. Cartell de l estant amb els fulletons informatius d Aena.  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Català 

Castellà 

Anglès 

o Text:   Información / information /...
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I.II.  Presència del català als rètols variables propis d Aena  

Els rètols variables són en format paper o plastificats i informen sobre elements a tenir en 

compte per part dels usuaris de l aeroport.   

15. Cartell informatiu de la càrrega de líquids a l embalatge de mà.  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Català (gris clar) 

Castellà (negre) 

Anglès (gris clar) 

o Text:   Porta líquid a l equipatge de mà? 

Recordi que només poden passar 

líquids pels controls de seguretat els 

següents casos.../...

 

o Observacions: El castellà es destaca amb un color 

diferenciat (el negre).          

16. Cartell informatiu de les dimensions màximes de 

l equipatge de mà.  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Català (Blanc i en negreta) 

Castellà (groc i en negreta) 

Anglès (blanc i sense negreta) 

o Text:   Atenció. L equipatge de mà no pot 

excedir de la mida indicada /...

 

o Observacions: El castellà es destaca amb un color 

diferenciat (el groc).   
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17. Cartell informatiu dels drets en cas de negació d embarcament, cancel·lació o retard.  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Català (negre) 

Castellà (verd) 

Anglès (negre) 

o Text:   En cas de negació d embarcament, 

cancel·lació o retard del seu vol... 

sol·liciti...el text en que figuren els seus 

drets.. /... 

 

o Observacions: El castellà es destaca amb un color 

diferenciat (el verd).   

18. Avís de seguretat.  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Català (blanc i en negreta) 

Castellà (groc i en negreta) 

Anglès (blanc i sense negreta) 

o Text:   Avís de seguretat. No acceptin 

maletes o altres objectes de persones 

desconegudes, identifiqueu i tanqueu 

degudament el vostre equipatge,.../...

 

o Observacions: El castellà es destaca amb un color 

diferenciat (el groc).   

19. Avís de video-vigilància.  

o Ubicació: Interior terminals  

o Llengües: Català 

Castellà 

Anglès  

o Text:   Per la seva seguretat aquest recinte està sent vigilat mitjançant un 

circuit tancat de televisió / ...
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20. Cartell informatiu dels drets dels passatgers aeris.  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Castellà 

o Text:   ¿Denegación de embarque? 

¿Vuelo cancelado? ¿Gran retraso? 

Las compañías aéreas tienen la 

obligación legal de informarle de 

sus derechos...

      

21. Avís de prohibició de venta ambulant.  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Castellà 

o Text:   Queda terminantemente 

prohibida la venta  

ambulante... .     

22. Alerta sanitària de la grip aviar.  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Castellà 

Anglès 

o Text:   Aviso de alerta sanitaria. 

Gripe aviar. Consejos a los 

viajeros que se dirigen  o 

que vuelven de una zona 

afectada... .     
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23. Informacions de seguretat.  

o Ubicació: Interior de les terminals  

o Llengües: Català 

Anglès 

o Text:   Per la seva seguretat, Aena informa. Recordi els objectes que 
no ha de dur amb vostè o com a equipatge demà, comprovi les 
seves dades personals en el bitllet,... /... .                                 
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I.III.  Presència del català als fullets informatius d Aena  

Als recintes de les tres terminals Aena disposa d una sèrie de fullets informatius per als usuaris. 

El dia 5 de novembre durant la realització del treball de camp es va recollir un exemplar de 

cada fullet que en aquell moment hi havia disponible. A continuació s adjunta una graella on es 

detalla en quines llengües es van trobar.   

Llengües 
Títol del fullet 

Cat. Cast. Ang. 

Suggeriments

    

Informació aparcaments

    

Viatjar amb animals de comanyia

    

Política mediambiental d Aena

    

Articles prohibits en aeronaus

    

Nova terminal Aeroport de Barcelona

    

Servei d assistència a persones amb mobilitat reduïda

    

Drets del passatger

    

Nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos europeos

    

Transporte de armas en aeronaves comerciales

    

Recuerda que en el extranjero tu embajada puede ayudarte *  

  

Font: Elaboració pròpia (data de l observació: 5 de novembre del 2008). 
*A diferència de la resta aquest fullet no està editat directament per Aena sinó pel Ministerio de asuntos exteriores 
y cooperación .                    
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I.IV.  Conclusions (de l apartat I de l annex)  

Les indicacions i informacions més generals i comunes de l aeroport (que a la vegada són les 

més importants) són en tres llengües: català, castellà i anglès, destacant sempre el castellà 

amb un format diferenciat (color i/o negreta), facilitant la lectura de les informacions en aquesta 

llengua. El català, tot i ser-hi present, queda en un segon pla, sense ser la principal llengua d ús 

de l aeroport de Barcelona malgrat estar en territori on el català és l única llengua pròpia i oficial 

(vegeu exemples en els cartells fixes 1, 4 i 7, i en els variables 15, 16, 17 i 18).  

D altra banda existeixen rètols en els que el català directament no hi és present, alguns d ells 

prou importants com la indicació Punto de Reunión de l exterior de les terminals (rètol 

numerat 9) o el rètol Aeropuerto de Barcelona de la paret lateral de la terminal C (rètol 

numerat 3). En el mateix sentit els cartells publicitaris de les botigues de l aeroport també 

únicament estan en castellà. En aquest cas es tracta de rètols de grans dimensions ubicats a 

l interior i exterior de les terminals (vegeu cartell numerat 8, a més del 10, 13, 20, 21 i 22).  

Els fullets informatius editats per Aena majoritàriament són trilingües (en català, castellà i 

anglès). Tan sols 3 dels 11 fulletons recopilats durant el treball de camp no estan en català, i 

d aquests un no està directament editat per Aena sinó pel Ministerio de asuntos exteriores y 

cooperación . En aquest àmbit doncs, Aena sí que utilitza el català en pràcticament totes les 

edicions.  

A l aeroport de Barcelona el català està present en la majoria d indicacions d Aena, però encara 

hi ha rètols fixes i variables on no apareix, i quan apareix normalment ho fa com a llengua 

secundària amb un format similar o igual al de l anglès. D aquesta manera Aena destaca el 

castellà i facilita la seva lectura, atribuint al català un paper secundari. Sens dubte, pel que fa a 

la retolació, la llengua normalitzada a l aeroport de Barcelona no és el català sinó el castellà, 

que a banda de diferenciar-se amb un format específic apareix a totes les retolacions fixes i 

variables observades (amb l única excepció del rètol numerat 23).           
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