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INTRODUCCIÓ 

La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Som una organització no 
governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de co-
hesió social. Treballem des dels diferents territoris de parla catalana i des d’una 
perspectiva transversal en l’àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l’acollida 
lingüística als nouvinguts, en les universitats i en l’educació i a les administra-
cions, entre altres àmbits d’actuació. L’informe que hem preparat per aquest 
2014 té una significació especial, per diferents motius. És l’any del Tricente-
nari, un bon moment per analitzar la situació en què ens trobem, i la llengua 
és un element definitori molt important. A més a més, enguany celebrem el 
nostre 20è aniversari. L’experiència d’aquests anys ens ha permès analitzar 
amb profunditat les fortaleses i les debilitats de la llengua, i quines en són les 
seves causes. 

En aquesta edició podem destacar la constatació que la forta acció legislativa 
i judicial que ha accentuat en els darrers anys el govern espanyol, i diferents 
governs autonòmics, limita, discrimina i redueix la presència de la llengua cata-
lana. En destaca el de l’educació, amb les històriques mobilitzacions a les Illes, 
la judicialització del model d’escola catalana i la reducció de línies al País Valen-
cià. Però l’àmbit de la justícia manté la seva preocupant reducció de presència 
del català, fins arribar a un nivell de mínims que sembla no tenir aturador, cas 
excepcional dins d’una Administració pública. Per contra, en aquells àmbits 
on no hi ha un marc jurídic i un aparell de l’Estat que hi jugui a la contra, com 
per exemple el de les noves tecnologies, la llengua catalana mostra un gran 
dinamisme. Això ens pot servir d’exemple per pensar en el vigor que tindria la 
llengua en d’altres àmbits si no fos pel context de manca de reconeixement i 
de regulació a la contra. 

Amb aquesta tercera edició de l’informeCAT presentem un recull actualitzat de 
50 dades significatives sobre la llengua catalana. Com en les darreres edi-
cions, convé aclarir que no és una tria exhaustiva, però sí significativa d’aquells 
àmbits que pensem tenen una influència més gran per a la llengua. Per fer 
l’informe  s’han consultat diverses fonts, com també els informes més rel-
levants que la nostra entitat ha publicat durant el darrer any. Amb aquest docu-
ment volem destacar la importància de la societat civil en la tasca en favor de 
la llengua. En el nostre cas, ara fa 20 anys que vam iniciar un projecte que s’ha 
demostrat útil per a la llengua. Per tal de continuar la nostra feina amb energia i 
vitalitat ens cal comptar amb el suport i la implicació de tothom. 
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El català supera per primera 
vegada els 10 milions de parlants
Les estimacions fetes sobre la xifra de parlants de català al conjunt 
del domini lingüístic l’any 2012 indiquen que s’han superat per 
primera vegada els 10 milions de persones que parlen català. 
Aquesta xifra representa el 72,5% de la població (adulta i població 
infantil de més de 2 anys) de tots els territoris de parla catalana. 
Aquesta dada encara és més rellevant si es considera que la xifra 
de persones que tenen el català com a llengua inicial és de 4,4 
milions. Per tant, més de la meitat de la població que parla el català 
no la té com a llengua inicial, fet que en demostra la capacitat 
d’atracció.

Gairebé 750.000 persones 
més parlen català a Catalunya 
des de l’any 2001
Entre els anys 2001 i 2011 la població que declara parlar la llengua 
catalana a Catalunya ha augmentat en 747.356 persones. Segons 
el Cens de Població i Habitatges de 2011, 5.349.967 persones 
parlen la llengua catalana a Catalunya. Deu anys abans, al 2001, 
les persones que declaraven parlar-la eren 4.602.611. Tot i que en 
aquests anys la població de Catalunya ha augmentat en més d’un 
milió de persones, bàsicament a causa de l’arribada de població 
estrangera, el percentatge de població que parla català tan sols ha 
disminuït un 1,3%, del 74,5% del 2001 al 73,2% del 2011.
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Les persones que saben 
escriure en català a Catalunya 
augmenten en més d’1 milió 
en els darrers 10 anys 
Més de 4 milions de persones saben escriure en català a 
Catalunya, segons el Cens de Població i Habitatges de 2011. Així 
doncs, mentre l’any 2001 les persones que sabien escriure en 
aquesta llengua sumaven 3.077.044 persones, l’any 2011 aquesta 
xifra s’elevava fins a les 4.079.874 persones, un creixement més 
que notable, que en bona part es pot atribuir al sistema d’escola en 
català i als cursos de català per a nouvinguts impulsats pel Consorci 
per a la Normalització Lingüística. 

La Terra Alta i el Priorat són les 
comarques catalanes on més es 
parla català i la Vall d’Aran i el 
Baix Llobregat, on menys es parla
Les dades del Cens de Població i Habitatges de 2011 mostren que 
les comarques amb una major proporció de persones que saben 
parlar català són la Terra Alta i el Priorat, on el 89,7% i el 88,9% 
de la població el parla. Contràriament, les comarques on menys el 
saben parlar són la Vall d’Aran (per bé que allí no és llengua pròpia) 
i el Baix Llobregat, amb el 63,6% i el 68% de persones residents 
que el parlen, respectivament. La mitjana de persones que saben 
parlar català al conjunt de Catalunya se situa en el 73,2%.
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Els menors de 20 anys, 
els que més saben parlar 
la llengua catalana i els majors 
de 65 anys, els que menys 
Els grups de població que més saben parlar la llengua catalana 
a Catalunya són els infants i joves menors de 20 anys, com ho 
constaten les dades del Cens de Població i Habitatges de 2011. 
El 96% de la població d’entre 10 i 14 anys i el 93,6% d’entre 15 
i 19 anys el saben parlar. En canvi, els grups de població de més 
de 65 anys són els que presenten els percentatges més baixos de 
coneixement oral del català: només el 59,4% d’entre 65 i 69 anys i 
el 59,9% de la població de més de 75 anys el saben parlar. 

D’aquestes dades es desprèn la importància del sistema d’escola 
catalana per tal d’assegurar el coneixement de la llengua catalana a 
tota la població de Catalunya.
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Població de 5 anys i més segons coneixement del català i edat. 
Catalunya, 2011.
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El coneixement oral del valencià 
disminueix 13 punts des de 1992
La manca d’una política lingüística normalitzadora del valencià 
per part de la Generalitat Valenciana ha tingut uns efectes molt 
negatius sobre el coneixement oral del català entre la població 
valenciana: a l’any 1992, el 61,1% de la població sabia parlar 
valencià, al 2005 aquesta xifra va disminuir fins al 52,1% i al 2010 
se situava en el 48,5% de la població. Per tant, en 18 anys la 
població que sap parlar el valencià ha decrescut en 12,6 punts 
percentuals. També cal assenyalar que la població que entén el 
valencià encara ha disminuït de manera més accentuada: del 83,2% 
de la població al 1992 al 68,8% del 2010 (14,4 punts menys).

Els territoris on el decrement ha estat més intens són la regió 
d’Alacant, on el coneixement del valencià ha disminuït en més 
de 20 punts entre el 1992 i el 2010, i la regió de Castelló, on s’ha 
produït un descens molt brusc entre el 2005 i el 2010 que ha  
rebaixat el coneixement del valencià del 80,4% al 61,7% en tan 
sols 5 anys. 
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Evolució del coneixement del català al País Valencià, 1992, 
2005 i 2010.
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Font: Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics.
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 El català és la 14a llengua 
més parlada i la 7a més apresa 
entre els joves de la UE
El català és una llengua atractiva entre els joves europeus, tal com 
ho demostren les dades del Eurobarometer sobre coneixement 
de llengües: un 1,96% de la població europea entre 15 i 34 anys 
parla català i un 0,97% dels joves ha après el català com a segona 
llengua. Aquestes dades contrasten amb la xifra sensiblement 
inferior del  coneixement del català entre la població europea major 
de 55 anys: un 1,16% parla aquesta llengua, 0,8 punts percentuals 
menys que en el cas de la població jove. 

Aquestes dades situen la llengua catalana com la catorzena 
llengua més parlada entre els joves europeus, per sobre de 
llengües oficials com el suec, el búlgar, el danès o l’eslovac, o de 
llengües que han arribat a Europa arran de les successives onades 
migratòries, com ara l’àrab o el turc. En canvi, entre la població 
europea de més de 55 anys, el català és la divuitena llengua més 
parlada, per sota del búlgar, el finès o el danès.

Més sorprenent encara és copsar que el català és la setena llengua 
més apresa entre els joves europeus, només per darrere de 
llengües amb un nombre de parlants molt superior al català: anglès, 
francès, alemany, castellà, rus i italià i superant el neerlandès, el 
portuguès, el txec o el polonès.
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CULTURA I MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

Més de 260.000 nous 
lectors de llibres en català 
des del 2007 a Catalunya
El consum de llibres en català a Catalunya encara continua lluny 
de la plena normalització, però això no impedeix que any rere 
any el llibre en català continuï guanyant lectors. De les 3.849.000 
persones que llegeixen llibres a Catalunya l’any 2012, un 27,8% 
són lectors de llibres en català: 1.097.000 persones. 

5 anys enrere els lectors de llibres en català eren el 24,1% del 
conjunt de lectors catalans i sumaven 834.000 persones. Per 
tant, en aquests darrers anys, el llibre en català ha sumat més de 
263.000 nous lectors.  

Els llibres editats 
en català disminueixen 
un 19,2% l’any 2012
L’edició de llibres en català va patir un notable descens durant 
l’any 2012. Respecte a l’any 2011 els llibres publicats en català van 
decréixer un 19,2%, passant dels 13.383 títols del 2011 als 10.813 
del 2012. D’aquests títols editats en català, 1.487 llibres són escrits 
en la variant valenciana.  

Els gairebé 11.000 llibres en català representen el 10,3% dels 
104.724 títols editats durant el 2012. Tot i que aquest any van 
disminuir el nombre de títols editats a l’Estat en un 6,4%, els llibres 
editats en català van disminuir de manera més accentuada que el 
castellà.
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Els tres diaris digitals en català 
més visitats superen el milió 
d’usuaris únics mensuals 
La premsa digital en català es consolida i creix notablement en 
nombre de lectors. Per primera vegada, tres mitjans digitals 
catalans han obtingut audiències superiors al milió d’usuaris únics 
mensuals, tal com ha constatat l’Oficina de Justificació de la 
Difusió. El mitjà digital en català més visitat continua essent l’ARA.
cat , que al novembre de 2013 va arribar als 1.577.273 usuaris 
únics mensuals, el que representa un 7,1% més que el mateix 
mes de l’any 2012. Els altres dos mitjans digitals que han superat 
aquesta xifra són: Nació Digital i Vilaweb amb 1.154.948 i 1.007.334 
d’usuaris únics mensuals respectivament al novembre de 2013. En 
aquests casos, els increments respecte el mateix mes del 2012 són 
espectaculars: 57,3% Nació Digital i 31,9% Vilaweb. 

També destaquen ElPuntAvui i Racó Català, que ocupen la quarta 
i cinquena posició de mitjans digitals en català més visitats, amb 
689.007 i 338.021 usuaris únics al novembre de 2013.
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Evolució dels usuaris únics als principals mitjans digitals en 
llengua catalana, 2012-2013.

Diari Ara VilawebNació Digital El Punt Avui Racó Català

Novembre 2013 Novembre 2012

Font: Oficina de Justificació de la Difusió (OJD)

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0



CULTURA I MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

36 canals de televisió 
en castellà i cap en valencià 
a l’espai comunicatiu 
autonòmic del País Valencià 
Al novembre de 2013, l’executiu d’Alberto Fabra (PP) va tancar 
Radiotelevisió Valenciana, ens de la Generalitat Valenciana 
encarregat de l’emissió de la televisió i ràdio públiques del País 
Valencià. Amb la clausura de Canal Nou i Nou24 s’apaguen els dos 
darrers canals de televisió en valencià. El 2011, Acció Cultural del 
País Valencià va decidir cessar les emissions de TV3 al territori 
valencià, que mantenia des de feia més de 25 anys amb repetidors 
propis, després de rebre sancions econòmiques de la Generalitat 
Valenciana que sumaven 600.000 euros. A l’any 2014, doncs, 
els teleespectadors valencians poden sintonitzar 36 canals de 
televisió d’àmbit autonòmic i estatal en castellà i cap en la seva 
llengua pròpia. Això vulnera l’article 11.1 de la Carta europea de 
les llengües regionals o minoritàries signat i ratificat per Espanya, 
que garanteix que una ràdio o televisió de servei públic emeti en la 
llengua pròpia del territori.

Més de 2.000 autors escriuen 
obres de creació literària 
en llengua catalana 
La literatura catalana viu un gran moment de creació: actualment 
més de 2.000 escriptors d’arreu del domini lingüístic i de l’estranger 
utilitzen el català per escriure les seves obres. Així es pot comprovar 
en la base de dades d’autors en català del Departament de Cultura 
de la Generalitat, que inclou escriptors que han publicat com a 
mínim dues obres literàries en català: guions de ficció, estrenes 
teatrals en circuits comercials o llibres publicats en editorials de 
narrativa, novel·la, poesia o teatre.  Aquesta base de dades es va 
editar per primer cop el 1991 i incloïa 1.118 escriptors. Més de vint 
anys després el nombre d’autors indexats gairebé s’ha duplicat. 
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Els espectadors de cinema 
en català augmenten un 7%, 
però l’oferta només creix 
un 1% des del 2011
Els espectadors que assisteixen a sessions de cinema en català a 
Catalunya han crescut un 7,3% respecte l’any 2011, una tendència 
que es reprodueix any rere any: l’increment de nous espectadors 
de cinema en català representa un 11,2% més respecte el 2010 
i un 29,0% més respecte el 2009. Malgrat aquesta tendència 
creixent, l’oferta de pel·lícules en llengua catalana només ha 
passat del 3,5% el 2011 al 4,8% el 2012. Un augment irrisori si el 
comparem amb l’oferta de cinema en castellà, que continua sent 
de més del 95% de l’oferta cinematogràfica actual.

Les sessions de cinema en català van rebre el 2012 un total de 
847.495 espectadors (la xifra més elevada dels darrers anys), que 
van assistir a 39.589 projeccions en català. En comparació, en 
castellà es van oferir 786.448 sessions. D’aquests espectadors de 
cine en llengua catalana, 205.538 van assistir a sessions de cinema 
original en català, 635.855 a pel·lícules doblades al català i 6.102 a 
sessions de cinema subtitulat en català.

Tot i aquest increment, que demostra la demanda per consumir 
cinema en aquesta llengua, l’oferta de cinema en català és encara 
irrisòria i molt lluny de les disposicions previstes a la Llei del 
cinema de Catalunya.
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CULTURA I MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

El doble d’espectacles de teatre 
i dansa en català que en castellà 
l’any 2011 a Catalunya 
La llengua catalana s’ha consolidat en els darrers anys com la 
llengua més utilitzada en els espectacles de teatre i dansa de 
Catalunya: entre 2007 i 2011 ha estat la llengua més emprada en 
aquest àmbit, per davant del castellà. A l’any 2011, últim any en què 
hi ha dades públiques de l’Institut d’Estadística de Catalunya, es 
van presentar 15.488 espectacles de teatre i dansa: 8.463 (54,6%) 
es van representar en llengua catalana, 4.259 (27,5%) en castellà, 
1.419 (9,2%) sense significació lingüística, 1.025 (6,6%) en format 
plurilingüe i 322 (2,1%) en altres llengües. Per tant, el català és la 
llengua majoritària dels espectacles de teatre i dansa a Catalunya, un 
dels pocs àmbits culturals on és la llengua predominant.

El 57% dels ciutadans 
de Catalunya prefereix els 
productes culturals en català
Un recent estudi del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la 
Generalitat de Catalunya, elaborat a partir d’una enquesta 
ponderada a 1.600 individus de tot Catalunya de més de 18 
anys, posa de manifest que la majoria de ciutadans de Catalunya 
prefereix consumir productes culturals en català: concretament, 
el 56,8% dels ciutadans ho afirma. De la resta de ciutadans, a un 
17,8% li és indiferent, un 23,9% prefereix consumir cultura en 
altres idiomes, i un 1,5% no es pronuncia.    

Cal destacar que s’observen diferències substancials en funció 
de l’edat. Els joves entre els 18 i els 34 anys són els que més 
prefereixen consumir productes culturals en català. Per tant, 
mentre la demanda de productes culturals en català creix, sobretot 
entre la població jove, l’augment de la demanda no té sempre 
traducció en una major oferta de cultura en llengua catalana. 
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Més del 70% dels treballadors 
de Catalunya utilitzen la llengua 
catalana a la feina
El coneixement del català és clau per a la inserció laboral a Catalunya 
i en els darrers anys aquest actiu ha anat a més. Un 70,4% dels 
treballadors catalans declaraven utilitzar el català a la feina l’any 
2012, un xifra notablement superior a la que es va registrar l’any 
2007, del 60%. Així doncs, entre el 2007 i el 2012 la gent que utilitza 
el català a la feina ha augmentat en més de 800.000 persones. El 
creixement del català a la feina ha anat també acompanyat d’un 
increment de l’ús d’altres llengües: el 13,9% dels treballadors empra 
altres llengües diferents del català i del castellà al seu lloc de treball.
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3 de cada 4 PIMES de Catalunya 
usen el català per contractar i 
promocionar treballadors
El coneixement del català és útil per incorporar-se a una empresa 
o per promocionar-se laboralment, com ho demostra un estudi 
de PIMEC (patronal que representa les micro, petites i mitjanes 
empreses i els autònoms de Catalunya) i la Generalitat de Catalunya 
fet sobre enquestes fetes a 500 empreses de Catalunya: el 75,8% 
dels enquestats declaren que tenen en compte el coneixement 
del català per incorporar i promocionar els treballadors, el 46%, 
que tenen el català com a requisit per accedir a la plantilla laboral, 
i gairebé el 30%, que el consideren un mèrit. Per tant, en 3 de 
cada 4 PIMES el coneixement del català és una eina per accedir al 
mercat de treball o per promocionar-se dins l’empresa.

La meitat de les empreses 
propietat de les 40 persones 
més riques dels Països Catalans 
no tenen el web en català
La revista Forbes va publicar al novembre de 2013 la llista de 
les 100 primeres fortunes de l’Estat espanyol. 40 dels noms 
que hi apareixien eren dels territoris de parla catalana i com va 
constatar l’entitat WICACC, només el 42% de les empreses que 
són propietat d’aquestes 40 persones tenen el web en llengua 
catalana. Les empreses incloses en aquest llistat que no disposen 
d’una versió en català del seu web corporatiu són: Almirall, Coca-
Cola Iberian Partners, Grifols, Iberostar Hotels, Melià Hotels, 
Hotels Barceló, Ebro Foods, Cirsa, Riu Hotels, Celsa, Grup Uralita, 
Porcelanosa, Lladró, Comsa-Emte, Pronovias, Werfen Group, Epsa 
Internacional, Chupa Chups i Fiesta Hotels Group. Gallina Blanca 
ha renovat recentment el web i actualment hi surt l’avís “Estem 
treballant en la traducció del web en català”.
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6 dels 10 principals grups 
de distribució ja inclouen 
el català en els seus productes 
de marca blanca 

L’acompliment de la Llei del codi de consum 
de Catalunya és molt més elevat entre les 
empreses del sector de la distribució que 
no pas en la resta: mentre que només un 
6% dels productes de fabricant disponibles 
al comerç minorista inclouen el català 
(estimacions realitzades per la Plataforma 
per la Llengua el 2012), 6 de les 10 
empreses de distribució amb més quota de 
mercat etiqueten tots o alguns productes 
de marca pròpia (o marca blanca), com a 
mínim, en català. 

Els principals grups de distribució de 
Catalunya que incorporen el català en 
l’etiquetatge de tots els seus productes 
són: Grup Eroski (inclou els establiments 
CAPRABO), Condis, Grup Bon Preu (inclou 
els establiments ESCLAT) i Sorli Discau. En 
el cas de l’empresa valenciana Consum, 
els productes de marca pròpia s’etiqueten 
parcialment en català, i el distribuïdor 
català Miquel Alimentació implanta 
progressivament el català en els productes 
propis: el 2013 comptaven amb més de 
250 referències en català. En canvi, les 
multinacionals franceses Auchan i Carrefour, 
la valenciana Mercadona i l’alemanya 
LIDL encara continuen vulnerant els drets 
lingüístics dels consumidors.
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Catalunya, la regió europea que 
distribueix més productes amb 
l’etiquetatge fora de la llei
El  5 de març de 2014 s’han complert 20 anys des que es van 
acabar els terminis d’adaptació a la Llei 3/1993 de l’estatut del 
consumidor, que inclou el dret dels ciutadans de Catalunya de 
rebre l’etiquetatge en català. Aquest dret, però, encara es troba 
pendent d’acomplir. La Llei obligava l’Administració a desenvolupar 
un reglament per tal que el dret passés a ser obligació en el 
mateix grau que ho és per al castellà i per a les llengües europees 
comparables en magnitud al català. El reglament mai no es va 
desenvolupar, i el 2010 es va redactar una nova llei que incloïa, a 
més, sancions per a qui no la complís. Tot i això, encara no s’ha 
tramitat ni una sola sanció i l’acompliment de la llei és minoritari. 
Catalunya és la regió europea on les empreses distribueixen més 
productes amb l’etiquetatge fora de la normativa.

Menys d’un 8% de les joguines 
incorporen el català
Entre un 93% i un 94% de les joguines venudes a Catalunya l’any 
2013 no tenen les informacions reglamentàries d’acord amb la 
normativa vigent pel que fa a l’ús del català a l’etiquetatge, com 
marca la Llei del codi de consum de Catalunya. El 2013 hem 
detectat un lleuger increment amb relació al 2012, on les joguines 
en català no superaven el 6%. Tot i aquest augment, la major part 
de les joguines distribuïdes a Catalunya no respecten els drets 
lingüístics dels consumidors i els infants. Al desembre de 2013 hi 
havia 1.287 joguines al mercat que incloïen el català com a mínim en 
les instruccions, en la capsa o l’embolcall o en les característiques 
de la joguina. La llei estatal de consum (2007) i el Reial decret sobre 
joguines (2011) obliguen a etiquetar les joguines en castellà i en 
aquest cas, a diferència de la llei catalana, les empreses sí que 
acompleixen aquestes dues disposicions de manera generalitzada.
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El 40% dels residents estrangers 
europeus a Catalunya parlen 
el català 
Segons les dades del Cens de Població i Habitatges de 2011, 
130.594 dels 323.255 residents estrangers a Catalunya procedents 
del continent europeu (tant de la Unió Europea com de països 
de fora d’aquest àmbit) declaren saber parlar el català. Aquesta 
xifra representa el 40,4% d’aquest col·lectiu d’estrangers. Els 
estrangers europeus són el col·lectiu continental que més parla 
el català a Catalunya, seguits pels sud-americans (36,2%)  i els 
africans (35,2%).
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La comprensió del català 
entre els estrangers residents 
a Catalunya puja 21 punts 
en els últims 10 anys
Segons les dades del Cens de Població i Habitatge de 2011, la 
major part de les persones estrangeres residents a Catalunya 
entenen el català, en concret, el 82,1% dels residents estrangers. 
Aquesta dada representa un increment de 21 punts percentuals 
respecte el Cens de Població i Habitatges de 2001, on només el 
61,1% d’aquesta població declarava entendre el català. A més, cal 
tenir en compte que aquest increment ha tingut lloc de manera 
paral·lela  al creixement constant de la població estrangera: durant 
la primera dècada del segle XXI han arribat gairebé 1 milió de 
persones de nacionalitat estrangera a Catalunya.

A Catalunya un 93% 
dels estrangers d’Amèrica 
del Sud entenen el català 
93 de cada 100 residents sud-americans a Catalunya entenen 
el català, segons les dades del Cens de Població i Habitatges 
de 2011, i representen el col·lectiu territorial d’estrangers que 
més entén aquesta llengua. En canvi, els estrangers procedents 
d’Àsia i Oceania són els que menys comprensió del català tenen: 
en concret, només el 56,4% dels residents d’aquests col·lectius 
l’entenen. Contràriament, la distància entre ambdós col·lectius 
amb relació a la capacitat de parlar-lo es redueix notablement. Així 
doncs, mentre que el 36,2% dels americans del sud declara parlar 
el català, aquesta proporció se situa en el 24,3% en el cas dels 
estrangers asiàtics i oceànics. Per altra banda, les cinc nacionalitats 
que més declaren entendre el català són llatinoamericanes, 
concretament, els argentins (96,6%), els uruguaians (94,9%), els 
xilens (94,7%), els bolivians (93,7%) i els brasilers (93,6%).  
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Gairebé la meitat dels xilens, 
francesos, italians i russos 
que viuen a Catalunya parlen 
el català 
Els resultats del Cens de Població i Habitatges de 2011 per 
Catalunya detallen el coneixement del català segons la nacionalitat, 
tot i que només hi són comptabilitzades les nacionalitats 
estrangeres amb més de 10.000 residents a Catalunya.

Les nacionalitats amb una major proporció de població que parla 
el català són els xilens i els francesos (ambdós amb un 45,8%), 
els italians (43,8%), els russos (43,7%) i els portuguesos (43,4%). 
En canvi, les nacionalitats amb menys penetració del català són 
procedents de l’Àsia; tan sols el 20,5% de xinesos, el 18,9% de 
pakistanesos i el 14,2% dels filipins declaren parlar el català.

La Segarra i el Barcelonès 
són les comarques catalanes 
on els estrangers parlen 
menys el català 
El 36,3% de la població estrangera de Catalunya declara parlar 
el català al Cens de Població i Habitatges de 2011. Tot i així, la 
variabilitat segons la comarca és més que notable: la Terra Alta 
(60,9%), juntament amb el Berguedà (57,6%) i el Pla d’Estany 
(57,1%) són les comarques on més estrangers saben parlar el 
català. En canvi, les comarques on el coneixement del català és 
més reduït entre els residents estrangers són la Segarra (30,9%) 
i el Barcelonès (31,5%). A la Vall d’Aran el coneixement encara és 
més baix (19,9%) per bé que cal tenir en compte que no és una 
comarca de parla catalana.
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Més de 80.000 parelles 
lingüístiques en 128 municipis 
d’arreu del domini lingüístic 
en una dècada
El Voluntariat per la llengua és un programa impulsat per la 
Generalitat de Catalunya per practicar el català a través de la 
conversa i que s’estructura en parelles formades per un voluntari, 
que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements 
bàsics i vol adquirir fluïdesa. El programa es va iniciar el 2003 i deu 
anys després (2013) s’han superat les 80.000 parelles lingüístiques. 
Es va iniciar a Catalunya i al llarg dels anys s’ha anat estenent a les 
Illes Balears, al País Valencià, a Andorra i a la Catalunya del Nord. 
Actualment el programa és present a 182 localitats d’arreu del 
domini lingüístic. 

Al voltant del programa Voluntariat s’organitzen activitats socials 
per fomentar la conversa en català. Durant el 2013 se’n van 
organitzar més de 350 i el 2012 les activitats organitzades van 
sumar més de 55.000 participants. La majoria d’aprenents 
provenen de l’estranger (64%) i de l’Estat espanyol, de fora de 
Catalunya (23%). Un 8,2% són de Catalunya i en el 8,2% restant 
no s’especifica l’origen. La Plataforma per la Llengua és una de les 
entitats col·laboradores del programa i, de fet, és l’entitat que més 
parelles va dinamitzar a Barcelona el 2013, més de 30. Més enllà 
d’això, aquesta organització ha desenvolupat un programa propi, 
el Voluntariat per la llengua jove, que ha coordinat 14 parelles més 
d’entre 16 i 30 anys.

El programa Voluntariat per la Llengua ha estat un element clau 
per apropar la població nouvinguda a la llengua catalana i un potent 
element de cohesió social entre la població autòctona i nouvinguda.
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A la Catalunya Nord 4 de cada 10 
famílies demana ensenyament 
bilingüe en català i francès
La demanda d’ensenyament del català va en augment a la Catalunya 
Nord. Segons l’Associació per l’ensenyament en català, el curs 2012-
13 un 40% de les famílies nord-catalanes van demanar ensenyament 
bilingüe català i francès per als seus fills, i el 75% dels pares van 
sol·licitar, com a mínim, una assignatura de català a l’escola.  L’oferta, 
però, no cobreix ni de bon tros la demanda: uns 10.000 estudiants 
de primària i secundària estudien el català com a assignatura (18%) 
i més de 3.000 alumnes cursen ensenyament bilingüe en català 
i francès o d’immersió lingüística en català: 880 a les escoles 
immersives privades de la Bressola i a l’escola pública Arrels (2%) i 
2.400 a les classes bilingües públiques (5%).
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Només 7 alumnes de 230.000, un 
0,003%, demanen ser escolaritzats 
en castellà a Barcelona 
Només 7 alumnes procedents de 5 famílies d’entre els 230.000 
inscrits a les escoles barcelonines el curs 2013-2014 han demanat 
ser escolaritzats en castellà. En termes percentuals, és una xifra 
irrisòria: només el 0,003% dels alumnes de la ciutat. En els darrers 
anys han disminuït de manera notòria les sol·licituds d’escolarització 
en castellà: al curs 2010-2011 n’hi va haver 280, el curs 2011-2012, 
61, i al 2012-13, 20. Aquestes dades, que es van fer públiques en 
el marc de la comissió d’educació de l’Ajuntament de Barcelona, 
demostren el suport de la immensa majoria de famílies barcelonines 
al model lingüístic d’escola catalana i el poc suport popular als 
intents del govern espanyol de marginar el català de l’àmbit escolar. 

155 unitats escolars en valencià 
eliminades o en perill de 
supressió per al curs 2014-15
Els atacs contra l’ensenyament en valencià no cessen al País 
Valencià. En el curs 2013-2014 es calcula que uns 100.000 infants 
valencians no han pogut accedir a l’educació en català tot i demanar-
ho, i la situació pot empitjorar el curs 2014-2015. La Conselleria 
d’Educació de la Generalitat Valenciana va anunciar el febrer de 
2014 la supressió de 72 unitats de valencià d’infantil i primària i de 
83 unitats més en centres educatius amb doble línia educativa. 
En aquests casos queda per resoldre quina unitat perden, si la de 
castellà o la de valencià. Escola Valenciana ha afirmat que aquesta 
resolució no respecta el context sociolingüístic de les escoles i 
que comportarà un cop duríssim a la normalització lingüística a les 
grans ciutats: Alacant, València i Castelló. Aquestes noves retallades 
de l’ensenyament en valencià se sumen a les d’anys anteriors i 
comporten que milers de xiquets no podran estudiar en valencià.
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Més de 120.000 persones 
de les Illes a les manifestacions 
contra el decret que margina 
el català a l’escola
El dia 29 de setembre de 2013 es van produir les manifestacions 
més nombroses que es recorden a les Illes Balears: més de 
120.000 persones, segons l’Assemblea De Docents de les Illes 
Balears, van participar en les multitudinàries mobilitzacions de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera contra el decret de 
Tractament Integral de Llengües (TIL) que margina el català a 
l’escola, impulsat pel govern balear presidit pel Partit Popular. 

L’oposició de la gran majoria de la comunitat educativa balear s’ha 
fet palesa des de l’inici del curs escolar: a principis de març del 
2014 ja s’havien realitzat 18 jornades de vaga amb un alt seguiment 
de la comunitat educativa. Tot i que la Conselleria d’Ensenyament 
ha amagat sistemàticament les dades de seguiment i va imposar 
uns serveis mínims del 30%, l’Assemblea estima que el primer dia 
de vaga van secundar-la uns 6.440 docents (92% dels professors 
que no tenien assignats serveis mínims) i  que 3.000 docents més 
van haver de ser als centres acomplint els serveis mínims  

La caixa de resistència impulsada per l’Assemblea de Docents de 
les Illes Balears per garantir el dret de vaga de tots els professors, 
les accions de protesta i la cobertura jurídica ha recollit ja més de 
691.600 euros, aportats per la ciutadania de tot el domini lingüístic 
del català, i també s’han realitzat centenars d’actes en solidaritat 
amb els docents arreu dels territoris de parla catalana.
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Més de 130.000 persones 
fan cursos virtuals per aprendre 
català al portal Parla.cat
L’any 2012 l’espai virtual d’aprenentatge de la llengua catalana 
impulsat per la Generalitat de Catalunya, l’Institut Ramon Llull i 
el Consorci per a la Normalització Lingüística va assolir la xifra de 
130.413 alumnes d’arreu del món interessats a aprendre català. 
Aquest servei posa a l’abast de tothom materials didàctics per a 
aprendre la llengua catalana des de l’any 2008 i ofereix cursos de 
diferents nivells amb modalitat lliure o amb el suport d’un tutor 
que guia i motiva l’alumne. L’augment d’alumnes registrats durant 
l’any 2012 va ser molt més que notable i va suposar gairebé 30.000 
nous estudiants. Només durant l’any 2010 hi va haver un nombre 
superior d’inscrits, en concret, 38.739 nous alumnes.
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Usuaris registrats al Parla.cat (acumulat), 2008-2012.
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Les classes en català superen 
el 55% a les 7 universitats públi-
ques de Catalunya, però al País 
Valencià cap no passa del 25%
La Xarxa Vives d’Universitats, que coordina l’acció de 21 universitats 
públiques i privades dels territoris de parla catalana, va presentar el 
2013 diverses dades sobre els usos lingüístics en les universitats 
públiques de la xarxa basat en l’any acadèmic 2011-12. Els resultats 
mostren grans desigualtats en l’ús del català a la docència. En les 
7 universitats públiques de Catalunya l’ús del català a la docència 
sobrepassa el 55%: Universitat Rovira Virgili (94,3%), Universitat de 
Girona (93%), Universitat de Lleida (84,5%), Universitat Politècnica 
de Catalunya (78,8%), Universitat Autònoma de Barcelona (72,2%), 
Universitat de Barcelona (68,5%) i Universitat Pompeu Fabra (55,9%). 
En canvi, al País Valencià l’ús del català a les universitats públiques 
és molt minoritari: a la Universitat de València s’empra en el 25% de 
les classes; a la Universitat Jaume I de Castelló, en un 19,8%; i a la 
Universitat d’Alacant, en un irrisori 7,5%. A la Universitat de les Illes 
Balears, el català es fa servir en un 44,5%, mentre que el seu ús és 
testimonial a Perpinyà (Catalunya del Nord) i a Sàsser (Alguer).
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Ús del català en la docència de les Universitats Públiques de 
Catalunya i el País Valencià, curs 2011-2012.
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107 universitats europees 
de fora del domini lingüístic 
català imparteixen llengua 
i cultura catalanes
Un total de 107 universitats europees, a través de la xarxa 
universitària d’estudis catalans a l’exterior impulsada per l’Institut 
Ramon Llull, imparteixen estudis de llengua i cultura catalanes 
durant el curs 2013-2014. Els dos estats europeus que ofereixen 
una major oferta són França i el Regne Unit, que compten 
amb 21 universitats que a cada un d’aquests països ofereixen 
ensenyaments de llengua i cultura catalanes. A poca distància, 
es troben Alemanya i Itàlia, que disposen de 19 i 13 universitats 
amb docència de llengua catalana. A Espanya, malgrat ser l’estat 
on resideixen més del 95% dels catalanoparlants, el català només 
s’imparteix en 9 universitats de fora dels territoris de parla catalana. 

Pel que fa a la resta de països europeus, es pot estudiar català a 
3 universitats de la República Txeca, a 2 centres d’ensenyament 
superior d’Irlanda, Àustria, Hongria, Polònia i Rússia. Finalment, 
Portugal, Holanda, Suïssa, Croàcia, Sèrbia, Romania, Suècia, 
Finlàndia, Lituània i Estònia compten amb una universitat associada 
a la xarxa d’estudis catalans a l’exterior. 

Tot i la davallada de les ajudes econòmiques a l’ensenyament del 
català a l’exterior en els darrers anys, durant el curs acadèmic 
2013-2014 més de 150 universitats de 4 continents imparteixen 
docència de català a més de 6.000 alumnes d’arreu del món.
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Un 25% menys de sentències 
judicials en català des del 2005
L’àmbit de la justícia és un dels més deficitaris en la utilització de 
la llengua catalana. Una bona prova d’aquesta situació anòmala és 
la contínua caiguda de les sentències judicials en català: l’any 2012 
només el 12,7% de les sentències de Catalunya foren redactades 
en català. Set anys abans, 2005, el percentatge d’aquests 
documents escrits en català se situava en el 20,1%. En termes 
percentuals, les sentències en català han davallat en més del 25% 
des del 2005. Així doncs, mentre que el 2005 es redactaren 43.613 
sentències en català, l’any 2012 aquesta xifra era de 32.479.

Només el 8% dels documents 
judicials són en català 
als Jutjats de Barcelona 
i L’Hospitalet de Llobregat 
L’ús i la presència del català a l’àmbit judicial és molt minoritària, 
malgrat algunes diferències en funció del territori. Bona prova 
d’això és la minsa presència d’aquesta llengua oficial en els 
documents de tràmit (tots els documents judicials, llevat de les 
sentències emeses per un òrgan judicial) de la major part dels 
jutjats de Catalunya. 

En el cas dels jutjats de Barcelona i L’Hospitalet, els més 
importants de Catalunya, la situació del català en els documents 
judicials és crítica: tan sols el 8% són en català, un percentatge 
irrisori. Però la situació encara és pitjor als Jutjats de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre, on l’ús del català en la documentació és 
pràcticament nul: el 3,8% i el 1,3%, respectivament.  

A la banda contrària, es troben els jutjats de Girona i de Lleida, on 
la utilització en els documents judicials és notable, encara que no 
majoritari, i arriba fins el 45,7% el 27,9%, respectivament.
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Les pòlisses mercantils 
en llengua catalana disminueixen 
un 62,6% des de 2008
Les pòlisses, documents mercantils i financers signats per 
imposició legal o costum entre particulars davant d’un notari, han 
patit una disminució molt notable en termes absoluts arran de 
la crisi econòmica. No obstant això, l’ús del català en la redacció 
d’aquests documents ha experimentat una dràstica retallada en 
els darrers anys. Al 2008, es van redactar 144.236 pòlisses en 
català, mentre que el 2012 només 53.970, el que representa una 
disminució del 62,6%. En canvi, les pòlisses redactades en castellà 
a Catalunya només han patit un descens del voltant del 30%.   

Així doncs, mentre que a l’any 2008 el 31,61% de les pòlisses a 
Catalunya eren redactades en català, al 2012 tan sols el 19,8% 
eren escrites en aquest idioma. En canvi, les pòlisses redactades 
en castellà a Catalunya han passat de representar el 68,4% el 
2008, al 80,2% el 2012.
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Evolució dels documents notarials en llengua catalana, 
2008-2012.
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Font: Cuarto informe periódico sobre el cumplimiento de la Carta Europea de las 
lenguas regionales o minoritarias del Consejo de Europa. Generalitat de Catalunya.
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4.600 treballadors judicials 
han realitzat cursos de llengua 
catalana des del 2009
El coneixement oral i escrit de la llengua catalana no és un requisit 
per treballar a l’administració de justícia, però paradoxalment 
el ciutadà té dret a emprar el català en les actuacions judicials. 
Les diferents iniciatives parlamentàries presentades al Congrés 
dels Diputats per regular la capacitació lingüística dels jutges i 
funcionaris judicials radicats a Catalunya han estat refusades. 

La Generalitat de Catalunya, no obstant això, ha incidit en la 
capacitació lingüística dels treballadors de l’àmbit judicial. Entre 
2009 i 2012, un total de 4.649 treballadors han realitzat, amb 
caràcter voluntari, cursos de llengua catalana dels següents nivells: 
A bàsic, A elemental, B intermedi, C Suficiència i de llenguatge 
jurídic català. L’any 2009 hi van assistir 1.235 professionals i 
els anys 2010,2011 i 2012 s’hi van apuntar 1.200, 964 i 1.250 
treballadors judicials respectivament. 

Tot i els esforços realitzats per la Generalitat de Catalunya l’ús del 
català en les actuacions judicials ha disminuït en els darrers anys i 
continua molt lluny de la normalització lingüística.
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43 localitats valencianoparlants 
del País Valencià encara tenen el 
topònim oficial només en castellà
La Secció d’Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
ha completat l’informe sobre els topònims oficials de la Comunitat 
Valenciana, que posa de manifest les mancances en la normalització 
del valencià en aquest àmbit.  Dels 395 municipis ubicats dins la 
zona de predomini del valencià encara n’hi ha 43 que només tenen la 
denominació oficial en castellà, 33 mantenen la doble denominació 
castellà/català i 319 municipis ja disposen de la denominació oficial 
correcta en valencià. 30 anys després de l’aprovació de la Llei 
4/1983 d’ús i ensenyament del valencià encara hi ha municipis que 
no han normalitzat la denominació oficial en la nostra llengua.
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13 noves discriminacions lingüís-
tiques greus a l’administració per 
emprar el català el 2013
La Plataforma per la Llengua va publicar el 2013 un informe 
que recull 40 casos de ciutadans dels territoris de parla catalana 
que han patit discriminacions lingüístiques greus per part de 
les administracions públiques entre el 2007 i l’abril de 2013. El 
darrer any les discriminacions lingüístiques greus han continuat 
en augment: l’entitat ha detectat 13 nous casos de ciutadans 
discriminats i vexats per funcionaris públics per emprar el català. 
D’aquests 13 casos, 9 van passar al País Valencià, 3 a Catalunya i 
1 a les Illes Balears. Els cossos de seguretat de l’Estat van estar 
implicats en 8 dels 13 casos i en 3 d’aquests, les víctimes van patir 
una agressió física. Molts d’aquests casos no són denunciats i, per 
tant, les agressions observades són només una part de les que 
succeeixen. Cal recordar que aquestes discriminacions són il·legals 
segons la legislació autonòmica, estatal i europea.

30 alcaldes de la Franja 
s’uneixen per refusar la Llei 
de Llengües i el LAPAO
L’any 2013 el Govern d’Aragó va aprovar la Llei de Llengües, que 
rebatejava la llengua catalana com a LAPAO (Llengua aragonesa 
pròpia de l’àrea oriental) i deixava en paper mullat els tímids avenços 
en el reconeixement del català en àmbits com l’ensenyament, la 
gramàtica oficial, la toponímia, la senyalització de vies urbanes i les 
relacions escrites amb les administracions. Al juny, 30 alcaldes i 
regidors de les comarques del Baix Cinca, La Llitera, el Matarranya, 
la Ribagorça i el Baix Aragó es van reunir amb sociòlegs i lingüistes 
de la Universitat de Saragossa per impulsar la Nova Declaració de 
Mequinensa, on es comprometen a emprendre accions davant el 
Tribunal Constitucional i la Unió Europea per aconseguir abolir la 
denominació de LAPAO i mostren la seva preocupació pel futur de 
la llengua catalana a les escoles de la Franja de Ponent.
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Ja són 11 les llengües oficials 
de la UE que tenen menys 
parlants que el català, 
que continua sense ser-ho
La situació legal del català a la Unió Europea és totalment 
excepcional, ja que malgrat comptar amb uns 10 milions de 
parlants no és encara oficial. El 2013, a més, la UE ha incorporat 
una nova llengua oficial, el croat, que té menys de la meitat de 
parlants que el català, però no ha aprofitat aquest fet per reconèixer 
oficialment també la nostra llengua. Actualment, de les 24 llengües 
oficials de la Unió Europea, ja n’hi ha 11 que compten amb menys 
parlants que el català: el danès, el finès, el búlgar, l’eslovac, 
l’eslovè, l’estonià, el letó, el lituà, el croat, el maltès (que tan sols té 
400.000 parlants) i el gaèlic. 

El principal responsable d’aquesta situació és l’Estat espanyol, 
que per volunatat expressa dels successius governs del PP i del 
PSOE, s’ha negat una vegada i una altra a demanar l’oficialitat del 
català a la Unió Europea. L’estat ha rebutjat sistemàticament fer 
com Irlanda, que va demanar l’oficialitat del gaèlic irlandès 34 anys 
després de ser membre de la UE aprofitant l’entrada del búlgar i el 
romanès. L’any 2011 , PP i PSOE van tornar a rebutjar al Congrés 
de diputats espanyol la reforma del Reglament 1/58 de la Unió 
Europea per fer el català llengua oficial de la UE tot aprofitant que 
el 2013 s’hi afegia el croat.

La manca d’oficialitat del català en les institucions europees va molt 
més enllà dels usos dins del Parlament i de la resta d’institucions 
europees o de les relacions del ciutadà amb les institucions de la 
UE: aquesta mancança comporta restriccions en l’ús i la promoció 
del català i limita la capacitat normativa dels governs de Catalunya, 
Illes Balears, País Valencià, Catalunya Nord, Aragó i L’Alguer.
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Espanya és l’únic estat dels 
32 de l’Espai Schengen que 
no reconeix com a oficials les 
llengües pròpies parlades per 
més del 10% dels ciutadans 
L’Estat  espanyol és posseïdor d’un trist rècord. És l’únic estat dels 
32 de la Unió Europea i de l’Espai Schengen que no reconeix com 
a plenament oficial una llengua pròpia que és parlada per més del 
10% dels seus ciutadans. Tota la resta d’estats d’aquest àmbit 
europeu reconeixen com a oficial d’estat, i al mateix nivell que 
qualsevol llengua, totes les llengües pròpies tant parlades com el 
català. El català supera de llarg aquesta xifra però no és reconegut 
com a llengua oficial d’estat al mateix nivell que el castellà. Això és 
un cas inèdit, fruit del peatge d’una transició encara en curs que no 
ha arribat als nivells de democràcia lingüística que sí que han assolit 
la resta de països europeus.

No es preveu una solució a curt termini al problema: les dues 
grans forces polítiques espanyoles (PP i PSOE) estan d’acord en 
la seva negativa a modificar l’article 3.1 de la Constitució, que diu, 
literalment: “El castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat. 
Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la.”  
Fins i tot el document “Hacia una estructura federal del estado”, 
aprovat pel PSOE a Granada el juliol passat, ratifica l’oficialitat 
única del castellà i el deure de saber-lo en una situació que no es 
correspon a una estructura federal de l’estat.
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Rècord històric de visites 
a la Viquipèdia en català: 
45,9 milions d’articles consultats 
al mes d’octubre de 2013
La Viquipèdia, l’edició en català de la Wikipedia, la principal 
enciclopèdia en línia a Internet, continua batent rècords. Al març 
de 2013 va superar la xifra dels 400.000 articles redactats i al 
desembre del mateix any ja en comptava amb 417.125. El català 
es troba entre les primeres 20 llengües en nombre d’articles a 
la Wikipedia, però més enllà del nombre absolut d’articles cal 
destacar que més de 150.000 usuaris n’han elaborat articles i que 
durant el 2013 la Viquipèdia va batre el record històric de visites 
diverses vegades: al gener de 2013 es van superar per primera 
vegada els 30 milions d’articles consultats i a l’octubre de l’any 
passat, el rècord històric de visites es va enfilar fins als 45,9 milions 
de visites a articles.
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Articles consultats a la Viquipèdia en català.
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Dades disponibles des de 2008. 
Font:http://stats.wikimedia.org/EN/TablesPageViewsMonthlyCombined.htm

M
ili

on
s 

de
 p

àg
in

es
 v

is
ita

de
s

60

45

30

15

0



40

INF
OR
ME

CAT
2014

6 de les 7 xarxes socials més 
utilitzades de l’estat ja disposen 
de versió en llengua catalana
El català es consolida a les xarxes socials. Si a l’any 2012 Twitter 
va implementar la versió en català, l’any 2013 fou Badoo, la 
xarxa social londinenca especialitzada en cites, xats i aficions 
compartides, i que compta amb 175 milions d’usuaris, la que va 
posar en funcionament la versió en llengua catalana. 

Amb les darreres incorporacions del català a les xarxes socials més 
populars, es constata que de les 7 xarxes socials més visitades a 
l’Estat espanyol l’any 2012, 6 ja disposen d’una versió en llengua 
catalana. Les xarxes socials més utilitzades que ja incorporen el 
català són: Facebook, Youtube, Twitter, Tuenti, +Google i Badoo. 
De les 7 xarxes més populars, tan sols Linkedin, especialitzada en 
relacions laborals, encara no incorpora el català.

45



41

INTERNET I NOVES 
TECNOLOGIES

Només l’1,8% dels consumidors 
de videojocs de Catalunya hi 
juguen en català
L’àmbit dels videojocs continua impermeable a la llengua catalana; 
l’oferta de videojocs en llengua catalana és gairebé inexistent. Això 
comporta que, segons les dades del Baròmetre de la comunicació 
i la Cultura, només l’1,8% dels consumidors d’aquests productes a 
Catalunya declarin haver jugat en un videojoc en català. 

Contràriament, el consum en castellà de videojocs és hegemònic 
(el 82,2% dels consumidors juguen en aquesta llengua), mentre 
que  el pes d’altres llengües és discret: un 16%. En definitiva, en 
l’àmbit dels videojocs la normalització lingüística encara no existeix 
i el castellà té un pes preponderant.

Més de 70.000 ordinadors 
catalanitzats a través del 
Catalanitzador de Softcatalà
Softcatalà, entitat que fomenta l’ús del català a la informàtica, 
Internet i les noves tecnologies, va presentar el 2012 el 
Catalanitzador: una eina informàtica gratuïta que permet catalanitzar 
de manera senzilla els sistemes operatius Windows i Mac OS X 
i navegar automàticament en català pels webs que tinguin versió 
en aquesta llengua. L’usuari només ha d’executar el programa, i 
aquest fa els canvis automàticament sense que l’usuari s’hagi de 
preocupar de res més.  

El 2013, 25.984 usuaris van instal·lar el Catalanitzador als seus 
ordinadors. El 90,6% ho van fer des del sistema operatiu Windows 
i el 9,33%, des de Mac OS X. Des del llançament de la iniciativa, 
a l’abril de 2012, fins el desembre de 2013, 67.700 usuaris havien 
catalanitzat el seu ordinador. Els primers mesos de 2014 es van 
superar els 70.000 ordinadors catalanitzats amb aquesta aplicació. 
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El domini .cat creix un 16% el 
2013, arribant als 71.065 registres
El domini .cat, primer domini aprovat adreçat específicament a 
una comunitat cultural i lingüística, va ser el que més va créixer 
percentualment a l’estat espanyol l’any passat, amb un augment 
del 16% durant el 2013, per damunt del .es, que ho va fer un 5% o 
el .com, que va patir una davallada del 3,8%. 

El 31 de setembre de 2013, la Fundació Punt.Cat comptabilitzava 
71.065 registres amb el .cat, que suposen l’11,3% de quota de 
mercat a Catalunya, només per sota del .es i del .com. Dels 71.065 
dominis .cat un 85,4% són geolocalitzats a Catalunya,  un 2,6% a 
les Illes Balears, un 1,1% al País Valencià, un 0,3% a l’Aragó, un 
0,2% a la Catalunya Nord i un 0,1% a Andorra. El 10,2% restant es 
divideix entre la resta de l’estat (5,7%) i la resta del món (4,5%).

Per segments, es pot comprovar que el .cat és un domini d’ús 
majoritàriament empresarial: el 57,9% dels webs amb extensió 
.cat són empreses. El 42,9% restant es reparteix entre: entitats 
(19,4%), organismes públics (12,1%) i particulars (10,6%). 
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Evolució del nombre de dominis .cat, 2006- 2013.
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Font: Fundació Punt.cat.
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Més de 150.000 usuaris de 
Twitter s’han passat a la versió 
en català en any i mig
La xarxa social Twitter és disponible en català des del juliol de 
2012, després de la llarga i intensa campanya #Twitterencatala, 
organitzada per nombrosos internautes a títol particular i per 
diverses entitats, entre les quals la Plataforma per la Llengua. Des 
d’aquesta data el nombre d’usuaris que han optat per passar-se a la 
versió en català no ha parat de créixer: en els tres primers mesos, 
més de 50.000 usuaris es van passar a la versió en català, i en un 
any i mig més de 150.000 han optat per configurar el Twitter en 
llengua catalana.

Els 4 principals sistemes 
operatius disposen ja 
de versió en llengua catalana
El català té una presència consolidada en l’àmbit de les noves 
tecnologies: disposa d’una versió lingüística pròpia en els principals 
sistemes operatius d’ordinadors personals i dispositius mòbils. Així 
doncs, Microsoft Windows, el sistema operatiu més utilitzat del 
món en els ordinadors personals, disposa de versió en català des 
de fa força anys. El sistema operatiu dels ordinadors d’Apple, el 
Mac OS, va incorporar el català a principis de 2012, després d’una 
llarga campanya reivindicativa dels internautes catalans. També 
Ubuntu, sistema operatiu GNU/LINUX de codi obert, compta també 
amb una edició en català, gairebé des de les primeres versions. 

D’altra banda, els dos sistemes operatius més utilitzats en els 
dispositius mòbils,  l’Android desenvolupat per Google i l’IOS, 
propietat d’Apple i que s’utilitza a l’IPhone, també incorporen una 
versió en la nostra llengua. Per tant, els usuaris disposen d’una 
oferta variada de sistemes operatius per ordinadors personals i 
dispositius mòbils que incorporen el català.
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Dades sociodemogràfiques  
Xarxa CRUSCAT VI Informe sobre la situació de la llengua catalana (2012) 
Barcelona: Observatori de la Llengua Catalana, 2013. 
www.demolinguistica.cat/arxiu/web/informe/informe2012.pdf

Idescat, a partir del Cens de Població i Habitatges 2011 de l’INE. 
www.idescat.cat/novetats/?id=1581

Mas, A. i Montoya, B. “La situació social del català al País Valencià en el trànsit 
dels segles XX al XXI”. Zeitschrift für Katalanistik / Revista d’Estudis Catalans. 
No. 24 (2011). ISSN 0932-2221, pp. 293-316

Van Parys, J. Language knowledge in Europe. Based on 2012 Eurobarometer 
data [en línia] Brussel·les: Van Parys, J, 2012 [Consulta: 4 de febrer de 2014] 
http://languageknowledge.eu/countries/eu27

Cultura i mitjans de comunicació
FUNDACC El consum de llibres a Catalunya el 2012: dades del Baròmetre de la 
Comunicació i la Cultura [en línia] Barcelona: FUNDACC, 2012. 
www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/Informe_consum_llibres2012.pdf

Observatorio de la Lectura y el Libro Panorámica de la edición española 
de libros 2012. Análisis sectorial del libro [en línia] Madrid: Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/PANORAMICA2012.pdf 

Oficina de Justificació de la Difusió Mitjans digitals en català. Dades novembre 
2012 i 2013. Barcelona, 2013. [consulta 30 de gener de 2014] www.
ojdinteractiva.es/mitjans-digitals-en-catala

Ministerio de Industria, Energía y Turismo. “Canales de la TDT ”Madrid” [en 
línia]. [consulta 30 de gener de 2014]. 
www.televisiondigital.es/TDT/Paginas/canales-tdt.aspx

Institució de les Lletres Catalanes Base de dades de les Lletres Catalanes [en 
línia] Barcelona: Departament Cultura Generalitat de Catalunya, 2014. [consulta 
4 de febrer de 2014]. www.lletrescatalanes.cat/programes/ 
qui-es-qui#el-projecte-qui-%C3%A9s-qui

Idescat. Cinema en català 2008-2012. Pel·lícules, sessions, espectadors i 
recaptació. Per tipus de versió. 
www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=778&t=2012&x=15&y=10

Idescat. Teatre i dansa. Per gènere i llengua de l’espectacle 2007-2011. www.
idescat.cat/pub/?id=aec&n=780

Sis de cada deu ciutadans prefereix consumir productes culturals en català 
Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya del 3 de març de 2014. 
www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2014/40303sisdecadade
uciutadansprefereixconsumirproductesculturalsencatal.jsp
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Direcció General de Política Lingüística Informe de Política Lingüística 2012 
Barcelona [en línia] Generalitat de Catalunya, 2013. www20.gencat.cat/docs/
Llengcat/Documents/InformePL/Arxius/IPL2012.pdf

L’ús del català a les PIMES arriba al 70% segons un estudi de PIMEC i del 
Departament de Cultura. Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya 18 de 
juny de 2013. http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/
detall.do?id=204829

Baròmetre de l’ús del català a Internet “El 58% de les empreses de les 40 
fortunes més grans dels Països Catalans no tenen versió en català de les 
seves webs” WICACC (30 de novembre de 2013) www.wiccac.cat/2013/11/
barometre-de-lus-del-catala-a-internet-novembre-2013

Vilaweb “Les quaranta fortunes més grans dels Països Catalans” Vilaweb 
(1 de novembre de 2013) www.vilaweb.cat/noticia/4153411/20131101/
quaranta-fortunes-paisos-catalans.html

Departament d’Empresa i Ocupació Distribució comercial a Catalunya. Sector 
quotidià en règim d’autoservei. Anuari 2011 [en línia] Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, 2011. 
www.gencat.cat/empresaiocupacio/comerc/anuari/pdf/anuari2011.pdf

Plataforma per la Llengua Usos lingüístics i presència del català en 
l’etiquetatge dels productes de marca “blanca” [en línia] Barcelona: Plataforma 
per la Llengua, 2012. www.plataforma-llengua.cat/media/assets/3256/
Informe_marques_blanques_DEF.pdf

Plataforma per la Llengua 20 anys del dret dels catalans de disposar de 
l’etiquetatge de productes en català [en línia] Plataforma per la Llengua, 
2014. www.plataforma-llengua.cat/media/assets/4234/2014_PL_20_anys_
etiquetatge.pdf

Segons dades de la Plataforma per la Llengua, només hi ha entre un 7% i un 
8% de joguines que inclouen el català Nota de premsa de la Plataforma per la 
Llengua 23-12-2013. www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/2459

Acollida lingüística
Idescat, a partir del Cens de Població i Habitatges 2011 de l’INE. 
www.idescat.cat/novetats/?id=1581

Idescat, a partir del Cens de Població i Habitatges 2011 de l’INE. 
www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=7021&V4=7050&
ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B

Idescat, a partir del Cens de Població i Habitatges 2011 de l’INE. 
www.idescat.cat/novetats/?id=1581
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El Voluntariat per la llengua ha impulsat més de 80.000 parelles lingüístiques 
en una dècada Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya 20 de novembre 
de 2013. http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/
detall.do?id=231210&idioma=0&departament=14&canal=15

La Plataforma per la Llengua és l’entitat que més parelles lingüístiques ha 
dinamitzat a Barcelona el 2013 Nota de premsa de la Plataforma per la Llengua 
8 de gener de 2014. www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/2475

Educació i ensenyament

Associació per l’ensenyament en català (APLEC) “Situació de l’ensenyament en 
català curs 2012-2013” APLEC (12 de gener de 2014). 
www.aplec.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=192:car
ta-als-diputats-i-senadors-nordcatalans&catid=11:comunicats&Itemid=28

Diari ARA “Només set alumnes de Barcelona han demanat estudiar en 
castellà” (19 de novembre de 2013). www.ara.cat/societat/Nomes-
Barcelona-demanat-estudiar-castella_0_1032496937.html

“Atac a la nostra escola: 155 unitats són les afectades per al curs que ve amb 
l’arranjament escolar aprovat” Nota de premsa d’Escola Valenciana del 18 de 
febrer de 2014. www.escolavalenciana.com/noticies/detall/1866/atac-a-la-
nostra-escola-155-unitats-en-valencia-son-les-afectades-per-al-curs-que-
ve-amb-l-arranjament-escolar-aprovat-

La Veu del País Valencià “Morera (Compromís) xifra en 100.000 el nombre 
d’alumnes que no poden estudiar en la seua llengua al País Valencià”  (17 
de febrer de 2014). www.laveupv.com/noticia/7738/lestat-ha-de-pagar-
lescolaritzacio-en-valencia-de-tots-els-qui-ho-solliciten

Assemblea de Docents de les Illes Balears. 
http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/01/691.html

Direcció General de Política Lingüística de Generalitat de Catalunya Informe de 
Política Lingüística 2012 [en línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013. 
www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/InformePL/Arxius/IPL2012.
pdf

El PuntAvui “La Xarxa Vives constata l’ús acadèmic desigual del català” (22 
d’agost de 2013) pàg 36. www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-
societat/671871-la-xarxa-vives-constata-lus-academic-desigual-del-catala.
html

Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull  Universitats de 
l’exterior amb docència d’estudis catalans. Curs acadèmic 2013-2014 [en línia] 
Barcelona: Institut Ramon Llull, 2013. 
www.llull.cat/rec_docs_2013/centres_universitaris.pdf
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Seccions%20tem%C3%A0tiques/Observatori%20Catal%C3%A0%20de%20
la/treballs%20plenari%20desembre%202012/llengua_catalana_justicia.pdf

Direcció General de Política Lingüística de Generalitat de Catalunya Informe de 
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www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/InformePL/Arxius/IPL2012.pdf
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Secció d’Onomàstica Denominació dels municipis valencians [en línia] València: 
Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013. www.avl.gva.es/va//AVL/seccions-i-
comissions/seccio-Onomastica/contingutOnomastica

Plataforma per la Llengua “En español o nada” 40 casos greus de discriminació 
lingüística a les administracions públiques [en línia] Barcelona: Plataforma per la 
Llengua, 2013. www.plataforma-llengua.cat/media/assets/3856/_Informe.pdf

EuropaPress “Més de 30 alcaldes de la Franja d’Aragó rebutgen el LAPAO 
i demanen la seva derogació” (1 de juny de 2013)  www.europapress.cat/
politica/noticia-mes-30-alcaldes-franja-darago-rebutgen-lapao-demanen-
seva-derogacio-20130601181335.html

Plataforma per la Llengua La llei de llengües a l’Aragó, un despropòsit contra els 
ciutadans aragonesos que parlen català [en línia] Barcelona: Plataforma per la 
Llengua, 2013 www.plataforma-llengua.cat/media/assets/3598/Document_
sobre_la_llei_de_lleng_es_Arag__2013.pdf

Plataforma per la Llengua Vídeo El català i les llengües oficials de la Unió Europea. 
Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2013  
www.youtube.com/watch?v=G4Z0EnockSk

Plataforma per la Llengua Tractament oficial de les llengües en els països de la 
Unió Europea i de l’espai Schengen Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2010 
www.plataforma-llengua.cat/media/assets/1581/comparativa_oficialitat_i_
llengua__febrerr_2010_DEF.pdf

La Plataforma per la Llengua considera que el document aprovat pel PSOE a 
Granada és, en matèria lingüística, encara hereu del franquisme Nota de premsa 
de la Plataforma per la Llengua 10-07-2013 www.plataforma-llengua.cat/
noticies/interior/2271
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Internet i noves tecnologies 
La Viquipèdia en català, cada cop més consultada Nota de premsa d’Amical 
Wikipedia 2-11-2013 www.wikimedia.cat/2013/11/02/la-viquipedia-en-
catala-cada-cop-mes-consultada

lAB Spain Research IV Estudio de Redes Sociales de IAB Spain con Elogia [en 
línia] Madrid: IAB Spain Research, 2013 www.slideshare.net/elogia/cuarto-
estudio-redes-sociales-iab-elogia

El català avança a les xarxes socials: 6 de les 7 xarxes socials més utilitzades ja 
disposen de versió en català. Nota de premsa de la Plataforma per la Llengua 
15-03-2013 www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/2132

Departament de Política Lingüística de Generalitat de Catalunya Informe de 
Política Lingüística 2012 [en línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2013. 
www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/InformePL/Arxius/IPL2012.
pdf

Estadístiques Catalanitzador de Softcatalà [Consulta: 5 de febrer de 2014] 
http://catalanitzador.softcatala.org/stats

Softcatalà tanca el 2013 amb 590.795 baixades de programari en català i 21 de 
milions de pàgines vistes. Nota de premsa de Softcatalà 7-1-2014. 
www.softcatala.org/softcatala_tanca_el_2013_amb_590795_baixades_de_
programari_en_catala_i_21_milions_de_pagines_vistes

Balanç del domini .cat durant el 2013 Nota de premsa de la Fundació PuntCat 
del 21-2-2014 http://fundacio.cat/ca/observatori/noticies/evolucio-del-
domini-cat-durant-el-2013

Twitter’n’català [Consulta: 5 de març de 2014] http://twitterencatala.org

Direcció General de Política Lingüística El català, llengua d’Europa Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 2013. 
www.gencat.cat/llengua/docs/opuscle_expo_catala_europa.pdf
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