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El català al diari Menorca

Introducció
El diari Menorca –popularment conegut com “es Menorca”– és un diari de l’illa creat l’any
1941, i que compta amb la versió digital Menorca.info que complementa les notícies de la
versió en paper amb més continguts audiovisuals com vídeos i fotografies. En el seu web
informa que una modernització del diari efectuada l’any 2014 va portar la incorporació
d’eines digitals i l’ampliació de més seccions.
El diari, propietat de la societat Editorial Menorca SA, forma part del grup empresarial
Grupo Serra, que integra diversos mitjans de comunicació com Última hora (diari de
Mallorca) i Periódico de Ibiza y Formentera (de distribució a les illes esmentades). El diari
recull de manera prioritària les “notícies d’àmbit local i insular, així com de la comunitat
balear”, tal com manifesta a la presentació.

majoritària de les llars de Menorca (51,9%). D’acord amb aquesta enquesta, es considera a
grans trets que l’indret on els usos del català són més elevats és a Menorca.
L’objectiu d’aquest estudi és analitzar de manera exhaustiva la presència del català en
l’edició en paper segons els diferents àmbits d’ús que s’expliquen en l’apartat metodològic
d’aquest estudi i donar-ne a conèixer les xifres. És amb aquesta finalitat que s’ha elaborat
un estudi sistemàtic a partir d’exemplars del diari, amb el qual hem obtingut unes dades
representatives dels usos lingüístics del mitjà, que tenen un impacte directe en els lectors.
Així mateix s’ha cercat quin és el possible suport que les administracions territorials
ofereixen als mitjans de comunicació locals, i si el diari Menorca ha estat adjudicatari
d’alguna d’aquestes ajudes econòmiques. Aquest informe recull les dades d’aquesta anàlisi
i les conclusions que se n’extreuen.

Tot i que recull continguts en castellà i en català, s’ha detectat que la presència del
català és molt reduïda. Aquest fet preocupa, especialment si es té en compte la realitat
sociolingüística de les Illes Balears, i de Menorca concretament, on segons les dades
de l’InformeCat 2019. 50 dades sobre la llengua catalana1 (publicació elaborada per la
Plataforma per la Llengua), el 67% dels residents de les Illes Balears responen en català
quan se’ls parla en aquesta llengua; de fet, i d’acord amb l’InformeCat 20202, Menorca és
l’illa on més sovint s’enceten les converses en català (EULIB2014)3 .
D’acord amb els resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014, Menorca
assoleix percentatges superiors en coneixement del català respecte a altres illes pel que fa
al nombre de persones que el saben llegir i escriure (amb el 85,6% que el saben llegir i el
66,2% que el saben escriure) i que el saben parlar (80,2%), a més que el català és la llengua
1 Plataforma per la llengua (2019). InformeCat 2019. 50 dades sobre la llengua catalana.
En línia a <https://ja.cat/vuLPM> (darrera consulta: 11/10/20).
2 Plataforma per la llengua (2020). InformeCat 2020. 50 dades sobre la llengua catalana.
En línia a <https://ja.cat/CObm1> (darrera consulta: 11/10/20).
3 Joan Melià i Maria del Mar Vanrell (coord.) (2017). Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears
2014. Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Govern de les Illes Balears) - Departament de
Cultura (Generalitat de Catalunya) - Universitat de les Illes Balears.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_33> (darrera consulta: 11/10/20).
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1. La metodologia
Per a dur a terme l’anàlisi es van seleccionar dues setmanes no consecutives triades
de manera aleatòria, tenint en compte que durant la setmana es van incloent articles
d’opinadors diversos, suplements especials d’un sol dia, etc. Concretament, el període
d’estudi inclou els exemplars de dilluns a diumenge de la setmana del 18 de novembre
del 2019 i la del 20 de gener del 2020, que sumen un total de catorze edicions del
diari.
Era important d’extreure’n dades recents però que fossin anteriors al març del 2020.
D’aquesta manera es copsava més adequadament la política lingüística habitual del
diari sense tenir en compte un període d’excepcionalitat, també mediàtica, com l’actual,
generada per la crisi de la covid-19.
Un cop determinat el període d’estudi, es van establir quins havien de ser els continguts
que calia observar. En primer lloc es van observar els usos lingüístics segons les pàgines,
per obtenir-ne una xifra global. Així, es va analitzar l’extensió dels continguts, segons si el
text en català ocupava el 25% o menys de la pàgina, el 33%, el 50%, el 75% o el 100%. En
segon lloc, el treball de camp es va centrar a recollir informació sobre diferents categories
de continguts. Concretament, es va centrar en les categories següents:
-

Exemple d’enunciat de secció
També s’inclouen en aquesta categoria els enunciats de les subseccions
(tant periòdics com puntuals).

Enunciats. Aquesta categoria inclou els títols de secció, però també altres elements de
caràcter permanent en cada exemplar com poden ser els encapçalaments de pàgina.

Exemple d’enunciat de secció
Exemples d’enunciats de subseccions
6
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-

Columnes de continguts propis, categoria que alhora inclou diverses subcategories:
articles, anuncis (només del mateix diari), vinyetes i graelles informatives. S’ha
considerat l’article com la totalitat de les parts que el conformen: epígrafs, titular i
subtitulat, cos de la notícia i altres destacats possibles (xifres, apunts, claus, etc.).

-

Columnes de continguts externs al diari; categoria que, de nou, inclou diverses
subcategories: citacions de personalitats recollides en les subseccions “Dicho queda”
i “La opinión” de la secció “La 3”, i continguts aportats pels lectors com són “La voz
del lector” i “Los tuits del día” de la secció “La 3”, i “Cartas de los lectores” de la secció
d’opinió’.

Exemples d’articles (inclou el cos de la notícia, el
titular, ampliacions de la informació, citacions, ...)
Com a graelles informatives ens
referim als continguts que recullen,
per exemple, els resultats esportius
(que no formen part d’un article o
notícia), els telèfons d’interès o la
programació de televisió.
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2. L’estructura del diari
De manera habitual, una edició del diari està configurada per 44 pàgines. Aquest nombre
s’incrementa els dimecres fins a 48 pàgines amb la incorporació del suplement educatiu
Xoc, d’EduCaixa (Obra Social la Caixa), i que inclou articles sobre centres educatius dirigits
a aquests o bé a un públic familiar. L’edició del diumenge té també 48 pàgines, amb
l’ampliació de les mateixes seccions que l’estructuren de forma habitual.
Les seccions en les quals es divideix el diari són (el nom es recull exactament en la llengua
que es presenta):
-

Portada.

-

Flash del dia, a la pàgina 2, amb imatges
destacades i un cos breu de notícia que
emmarca la fotografia.

-

La 3, a la pàgina 3. Aquesta secció és estable
en totes les edicions i s’estructura en diverses
subseccions: “La encuesta”, “Editorial”, “Dicho
queda”, “Humor menorquí” (en algunes
edicions “Humor convidat”), “La opinión”,
“La voz del lector” (no present en alguns
exemplars concrets), “Lo + leído”, “Lo +
comentado”, “Los tuits del día”, “S’Aguait” i
“Sorprende y no sorprende”.

-

Cosas de la isla, amb tres subseccions
permanents: “Gent de casa” (amb fotografies
i una ressenya breu), “Hoy en Menorca” (amb
una agenda d’activitats) i “Hemeroteca”.

-

Balears, amb notícies de la resta de les illes.

-

Opinión, secció que integra diversos articles
d’opinió i cartes dels lectors.

-

Cultura & espectáculos, amb articles i
notícies relacionats amb aquest àmbit.

-

Mira Menorca, que inclou cròniques sobre
esdeveniments destacats.

-

Deportes, amb l’actualitat de diversos
esports. En algunes edicions inclou una
portada pròpia. Normalment els dilluns
inclou la graella amb els resultats esportius
i una subsecció anomenada “Tiempo de
descuento” (en la imatge) amb fotografies,
articles, citacions, etc.

-

España, amb l’actualitat de l’estat espanyol,
especialment pel que fa a política.

-

Mundo, per a informar sobre notícies d’altres
països.

-

Local, amb notícies de l’illa.

-

-

En algunes edicions, també s’inclou la secció
“Sucesos”, també amb notícies de l’illa.

Sociedad, amb altres notícies relacionades
amb personalitats, salut, etc.

-

Anuncios.
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-

Agenda, secció de múltiples pàgines
(normalment, dues) que inclou diverses
seccions de manera estable: “El tiempo”
(“Previsión para hoy” i “Previsión para los
próximos días”), “Santoral”, “Farmacias”,
“Centros sanitarios”, “Transporte”, “Teléfonos
de interés”, “Efemérides”, “Pasatiempos” i
“Horaris de misses”.

-

Televisión i Cartelera, amb la informació
sobre la programació, l’oferta dels cinemes i
crítiques de pel·lícules.

-

El Panel (en imatge), una secció amb
cròniques breus sobre curiositats del món i
els resultats dels sortejos.

-

Contraportada, en algunes ocasions amb
articles en seccions puntuals com “Personas.
com” o “L’objectiu”, i en altres amb anuncis a
pàgina completa.

3. L’anàlisi dels continguts
pel que fa a l’ús de la llengua
Una primera visió general dels usos lingüístics s’ha fet a partir del nombre de pàgines. Les
pàgines sumen un total de 644 entre les catorze edicions analitzades. Tal com observem
en el gràfic 1, les pàgines amb continguts només en castellà són clarament la gran majoria
(el 78,11%). De tot el còmput, només 47 pàgines (el 7,30%) inclouen continguts només en
català.
Aquesta quantitat baixa encara més, a 39 pàgines, si excloem el suplement Xoc, que com
s’ha avançat tracta del contingut escolar d’EduCaixa (Obra Social la Caixa). En el gràfic 1
es reflecteix també la proporció de pàgines que inclouen tant continguts en català com en
castellà, que és del 14,60%.

Gràfic 1. Proporció de pàgines amb tot tipus de continguts segons els usos
lingüístics de les edicions analitzades
90

De manera puntual, un dels exemplars estudiats,
el corresponent al 25 de gener de 2020, va
incloure el suplement Vida sana.

78,10
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Font: Dades elaborades per la Plataforma per la Llengua
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En relació amb la portada, quan s’hi han incorporat algunes ressenyes en català, aquestes
han ocupat menys del 25% de la pàgina.
La secció de cultura, que ocupa una única pàgina en tretze de les catorze edicions del diari
analitzades, és –després del suplement citat– la que inclou més articles en català, a pàgina
completa (com es pot veure en la imatge que ve a continuació) o amb diversos articles. La
secció d’opinió ho fa en onze d’ells.

Gràfic 2. Resum dels usos de cada llengua en les categories de text principals
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Font: Dades elaborades per la Plataforma per la Llengua

Article a pàgina sencera

Dos articles que ocupen una pàgina sencera

A banda de les pàgines, una altra dada global que hem analitzat és la presència del
català en el diari en relació amb les tres grans categories de text que s’hi han observat: els
enunciats (de les seccions i subseccions), els continguts que genera el diari i els continguts
externs (en què la tria lingüística original no correspon al diari).
Els usos d’ambdues llengües encara difereixen més en detriment del català si analitzem el
diari en termes dels enunciats (on el català arriba a poc més del 10,42%) i dels continguts
propis –la part de text més significativa del diari–, en què el català disminueix al 9,98% (i
en canvi la presència del castellà és d’un 90%). D’altra banda, el català augmenta gairebé
un 30% més respecte dels continguts propis del diari quan es tracta de text que no ha estat
elaborat pel diari, com observarem més endavant.
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3.1. Els enunciats
A més de la xifra general que es presenta en el gràfic 1, hem analitzat els usos concrets
segons els enunciats de les seccions i els enunciats de les subseccions.

3.1.1. Els enunciats de les seccions
Pel que fa als enunciats de les seccions (inclosos els encapçalaments de pàgina), la gran
majoria (98,08%) es presenten en castellà. El diari respecta l’idioma dels noms propis dels
municipis (tal com marca la llei)4, de les persones i les empreses, i els presenta en català
quan són així, motiu pel qual no s’han valorat alguns enunciats perquè són topònims,

15
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noms propis o marques comercials, o bé perquè tenen la mateixa denominació en
ambdues llengües (“Local”, “Balears”, “Mira Menorca”). Tanmateix, i de manera molt
esporàdica, se n’inclouen alguns en català:

Gràfic 3. Distribució d’enunciats en català i castellà de la mostra analitzada
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Taula 1. Localització dels enunciats de les seccions en català
Data

Enunciat de la secció

Situació

20/11/2019

Xoc*

Pàgina 25

23/11/2019

S’Àlbum

Pàgina 42

22/01/2020

Xoc*

Pàgina 25

23/01/2020

L’objectiu

Contraportada

25/01/2020

S’Àlbum

Pàgina 54

Font: dades elaborades per la Plataforma per la Llengua. *Suplement de l’Obra Social la Caixa

4 Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears i modificacions posteriors
16

Dj 23
Gener del 2020

CATALÀ

Dv 24
CASTELLÀ

Font: Dades elaborades per la Plataforma per la Llengua

Si cada diari inclou de mitjana 18-19 seccions, només hi ha un dels enunciats en català en
el cas de cinc dels catorze exemplars estudiats. En total, menys d’un 2% (concretament,
l’1,92%) dels enunciats de seccions dels diaris està en català. Però, com es pot deduir de la
taula 1 i el gràfic 3, només s’inclouen enunciats en català en les edicions dels dimecres,
per la inclusió del suplement Xoc (recordem que es tracta d’un suplement finançat per
l’Obra Social la Caixa), en les dels dissabtes, per la inclusió de la secció S’Àlbum (un
apartat amb un recull de fotografies i una ressenya breu en castellà), i un únic enunciat de
la contraportada del dia 22 de gener (que incloïa un article en català).
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3.1.2. Els enunciats de les subseccions
En relació amb els enunciats de les subseccions, tot i que la presència del català hi
augmenta lleugerament, en termes globals es produeix una situació similar: la major part
(85,30%) són en castellà, a excepció d’alguns de periòdics o puntuals.

Gràfic 4. Proporció d’enunciats de les subseccions en català i castellà sobre el total
d’edicions
90
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(%)
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Font: Dades elaborades per la Plataforma per la Llengua

Els enunciats periòdics en català són els corresponents a les subseccions: “S’Aguait” i
“Humor menorquí” / “Humor convidat” (de la secció “La 3”, i que tot i que el títol està en
català, el contingut està majoritàriament en castellà, sobretot a “S’Aguait”), “Coses de casa”
(amb l’enunciat que està en català però el contingut en castellà), o “Cròniques televisives”
(de la secció de “Televisió”).
També es recullen en català el títol de la subsecció periòdica “Horaris de misses” i
alguns altres de puntuals (com el de la imatge d’exemple que es presenta a continuació,
“Xerradetes de Trepucó”). Tanmateix, en relació amb aquests enunciats puntuals, el fet
que estiguin en català no implica que el contingut també hi estigui, com es pot veure en
l’exemple que es recull a continuació, en què l’enunciat és en català, però el contingut de
l’article s’ha escrit en castellà.
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Cada diari inclou 37 enunciats de subseccions de mitjana, i només 5 (el 13,5% d’aquesta
mitjana) són en català. Aquest nombre de subseccions en català augmenta a 6 en el cas
d’incloure enunciats puntuals, fet que es dona en sis de les catorze edicions del diari
analitzades.

3.2. Els continguts propis del diari,
classificats per tipus
Aquesta és la part més important del diari, tant pel que fa a l’extensió com també –en
termes qualitatius– a la incidència en el lector, ja que és on hi ha la informació més
rellevant. Cada edició inclou uns 130 continguts de mitjana (considerant els tipus
diferents especificats abans com a articles, vinyetes, anuncis, etc.), dels quals de mitjana
només 13 són en català (que representa un 10%).
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Gràfic 5. Mitjana de la proporció del català/castellà dels continguts propis
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4 Televisió. En total, es presenten en català 21 graelles (11,35%), i en canvi 164 graelles
(88,65%) són en castellà.
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En relació amb els anuncis, només s’han analitzat els que publicava el diari mateix, ja
fossin anuncis de suplements i publicacions del mateix mitjà o anuncis d’esdeveniments
que organitza o en els quals col·labora. La mitjana d’anuncis publicats és de 6 per diari, dels
quals només 1 estaria editat en català. Concretament, s’han trobat 4 anuncis diferents en
català que s’han anat publicant repetidament en els diferents exemplars estudiats:

Du 26

CASTELLÀ

Font: Dades elaborades per la Plataforma per la Llengua

En total, en les catorze edicions del període estudiat s’han detectat 182 continguts propis
que estan en català i que representen el 9,98% del total. Per contra, els continguts que
estan en castellà superen els 1.600 (el 90,02%).
Si analitzem segons el tipus concret de contingut propi del diari, podem agrupar-los
en quatre tipus: les graelles informatives, els anuncis (del mateix diari), les vinyetes
i els articles. A continuació oferim dades detallades dels usos lingüístics d’aquestes
subcategories de continguts.
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Gràfic 6. Proporció d’anuncis segons els usos lingüístics del total d’edicions
analitzades
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Els articles en català, tal com s’observa en el
gràfic 7, representen només el 7,9% (138 dels
més de 1.700 articles en total) i es troben
en les seccions d’opinió, cultura i espectacles,
i “Mira Menorca”. També s’hi poden trobar de
forma periòdica l’editorial de la secció “La 3” i
algunes contraportades. Només un dels articles
en català és comú a tots els diaris, i és el que
correspon a la “Crònica televisiva” de l’apartat
de televisió, que acostuma a incloure’s en la
pàgina 41 (en el cas de les edicions de diari de 44
pàgines).

Font: Dades elaborades per la Plataforma per la Llengua

A la secció “La 3” es recull la vinyeta del diari, que està en català en la meitat dels
exemplars observats (20, 21, 23 i 24 de novembre de 2019, i 22, 24 i 25 de gener de 2020).
S’ha considerat que era així quan incloïa algun element en aquesta llengua.

Gràfic 7. Proporció d’articles segons els usos lingüístics
(mitjana de les catorze edicions)
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Font: Dades elaborades per la Plataforma per la Llengua
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Taula 2. Localització dels articles en català en les seccions del diari
Secció

Edició

Nombre d’articles
en català

La 3

Tots els exemplars analitzats

35

Opinió

Tots els exemplars analitzats

70

Cultura i espectacles

Tots els exemplars analitzats,
excepte el del 18/11/2019

39

Mira Menorca

19/11/2019 - 24/11/2019
21/01/2020 - 24/01/2020
26/01/2020

10

Televisió

Tots els exemplars analitzats

28

Agenda

20/11/2019 - 23/11/2019
24/11/2019 - 25/01/2020
26/01/2020

5

Anuncis (nom de la secció)

21/01/2020

1

Contraportada

21/01/2020 - 23/01/2020

2

Suplement (Xoc)

20/11/2019 - 22/01/2020
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3.3. Els continguts externs del diari
El 16,51% dels continguts en català (36 dels 218) corresponen a cartes o opinions dels
lectors, piulades i citacions que es troben a les seccions “La 3” i d’opinió. A diferència del
que passa amb la resta de continguts, el català en els de continguts generats pels
lectors es presenta en una proporció més gran i arriba a més d’un terç del total de
continguts externs:

Gràfic 8. Proporció de continguts generats pels lectors en català i castellà
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Font: Dades elaborades per la Plataforma per la Llengua

Observant aquesta dada i l’apartat anterior, crida l’atenció que la diferència per llengües
dels continguts externs és menor que amb els continguts generats pel diari mateix, com es
veu en el gràfic 9.
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Gràfic 9. Proporció de continguts propis i continguts externs per cada llengua

100

100
90,02

90
80

70

60,87

60

40

60

54,35

50

39,13

45,65

40

30

30

20

9,98

10

20

0
(%)

90
80

70

50

Gràfic 10. Proporció de cartes i opinions dels lectors en català i castellà
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També hi ha diferències encara més importants en els usos lingüístics segons el tipus de
continguts externs observats: és a dir, d’una banda les citacions, i de l’altra les cartes i les
opinions dels lectors.
Pel que fa a les citacions, nou dels catorze exemplars estudiats inclouen citacions en
català, concretament els corresponents als diaris del 18, 21 i 22 de desembre del 2019,
i 20, 21, 22, 23, 24 i 26 del gener del 2020. Aquestes citacions es troben recollides a les
subseccions “Dicho queda” i “La opinión”. Així, només el 21,9% de les citacions dels catorze
exemplars estan en català, mentre que el 78,10% estan en castellà.
Allà on s’observa un canvi important pel que fa a la presència del català és en la proporció
de cartes i opinions dels lectors, on aquesta llengua és majoritària (arriba al 54,35%), i
supera per primera vegada l’ús del castellà.
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4. Les ajudes econòmiques de les
administracions públiques
El diari no rep cap ajuda pública per al foment de l’ús del català del Consell Insular de
Menorca (CIMe) ni del Govern de les Illes Balears (CAIB), però rep aportacions econòmiques
en concepte de publicitat d’aquestes institucions.
Per part del CIMe, la despesa en concepte de publicitat suma almenys un import de més de
60.000 euros el 2019 (vegeu l’annex I), i de més de 30.000 el 2020 (entre el Departament de
Presidència i el Consorci de Residus Urbans i Energies de Menorca), a més que en alguna
ocasió aquest organisme imprimeix material a la impremta que té l’edició del diari (segons
informació oficial facilitada per l’administració mateixa).
Per part del CAIB, la despesa dels primers mesos del 2020 ha sumat un total de més de
30.000 euros (cal tenir en compte que la inserció de publicitat institucional en aquest diari
respon a la necessitat del govern de difondre informació relacionada amb la crisi de la
covid-19).

5. Conclusions
A partir del resultat de l’anàlisi podem subratllar els aspectes següents:

Només el 7,3% de les pàgines inclouen continguts només
en català, i el 14,60% inclouen alhora
continguts en català i castellà.
En relació amb el tipus de continguts:
Només el 10,42% dels enunciats estan en català.

Pel que fa a l’exercici econòmic del 2019, no es van trobarles dades corresponents ni a la
Plataforma de contractació pública ni a les pàgines de transparència de l’Administració.
Per aquest motiu, posteriorment es va adreçar una petició d’informació al Departament
de Presidència. La resposta donada a aquesta petició va ser que es desconeixia la inversió
exacta, ja que depèn dels descomptes que cada mitjà ofereix a l’empresa intermediària que
s’encarrega de la inserció d’anuncis.

Només el 9,98% dels continguts generats pel diari
mateix estan en català.

Altres administracions que també utilitzen aquest mitjà per a publicar anuncis o
subscriure’s a algunes edicions durant els darrers anys són el Parlament de les Illes Balears,
els Ajuntaments de Sant Lluís i Ciutadella de Menorca, la Tresoreria General de la Seguretat
Social i la Universitat de les Illes Balears.

En canvi, el 39,33% corresponen a continguts externs
(generats pels lectors i continguts
extrets d’altres fonts mediàtiques).
Pel que fa només a les
cartes i opinions dels lectors, el 54,35% estan en català.
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Valorant els resultats obtinguts i tenint present aquestes dades podem concloure que la
presència del català en el mitjà és clarament minoritària, excepte quan es tracta
de la llengua que els lectors escullen a l’hora d’escriure-hi continguts, en què la
tendència es reverteix i el català passa a ser la llengua majoritària.
Així doncs, l’estructura permanent mateixa del diari (els noms de les seccions i els
encapçalaments) es troba principalment en castellà, igual que la majoria dels continguts
de la portada (més del 75% és en castellà) i les columnes de continguts propis (un 90%).
Els continguts que el diari mateix genera en català representen només un 10% de la
totalitat del diari i es localitzen en seccions molt concretes. En aquest sentit, les seccions
“Local”, “Balears”, “Espanya”, “Món”, “Societat” i “Esports”, amb articles i notícies que
configuren el gruix del diari, no recullen mai continguts en català, sinó que aquesta llengua
es deixa com a residual per a alguns articles d’opinió i notícies d’àmbit cultural. Només un
dels articles, la “Crònica televisiva” és permanent i es manté en català en cada exemplar.
Una presència reduïda de la llengua catalana, que contrasta de manera flagrant, com
hem vist, amb la presència d’aquesta llengua en els apartats relacionats amb l’opinió
dels lectors i en els que es respecta la llengua de l’autor (“La opinión”, “La voz del lector”,
“Cartas de los lectores”, “Dicho queda” i “Los tuits del día”), on el percentatge de català
passa a ser majoritari (54%). Així doncs, encara que el diari és majoritàriament en castellà,
la major part dels lectors s’expressen i s’hi adrecen en català. Tenint present aquesta
realitat i els resultats de l’InformeCat 2019, l’InformeCat 2020 i l’Enquesta d’usos lingüístics
de les Illes Balears, es confirma, amb les xifres obtingudes, que el diari ignora la situació
sociolingüística de Menorca.
Aquest ús minoritari del català al diari és especialment greu si es tenen en compte els
imports que percep de les administracions públiques territorials en concepte de publicitat
(concretament, més de 64.000 euros del Consell Insular de Menorca durant el 2019, i més
de 30.000 durant el 2020). Entenem que aquestes institucions que hi aporten finançament
públic haurien de vetllar perquè amb aquest suport es garantís en el diari una presència
normalitzada de la llengua catalana.
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6. Annexos
Annex I. Relació de despeses en publicitat del CIMe

Data

Concepte

Import

17/05/2019

Anunci diari Menorca Convocatòria proves per a l’habilitació 919,60 €
de guia turístic

22/05/2019

Anunci suplement diari Menorca, amb motiu del Dia de Sant 1.629,99 €
Antoni 2019

22/05/2019

Suplement educatiu a les escoles, diari Menorca, amb motiu 3.025,00 €
de Sant Antoni 2019

Data

Concepte

Import

08/04/2019

Reportatge Made in Menorca revista Tu Navidad

1.149,50 €

22/05/2019

Suplement diari Menorca 40 aniversari Consell Insular

4.840,00 €

08/04/2019

Publicació dels resultats del codi ètic

447,70 €

04/06/2019

271,04 €

12/04/2019

Publicitat Jornades formatives sobre malalties rares

435,60 €

Anuncis al diari Menorca dies 7, 12 i 20.3.2019 - Exposició
fotografies Quim Fabregas a Centre de Gravat Xalubínia

15/04/2019

Bàner 300 x 250 a www.menorca.info - Revista Àmbit dies
11 i 12 gener 2019

217,80 €

04/06/2019

Abril 2019. Anunci dia del llibre

229,90 €

04/06/2019

326,70 €

Anuncis diari Menorca Centre de Gravat Xalubínia Exposició “El llibre en femení” 14 i 28/2 i “Master Class M.T.2
7/2

271,04 €

www.menorca.info bàner 300 x 250 del 08/04 al 14/04/19 Jornades Maremagnum 2019

04/06/2019

Anunci diari Menorca dia 20.4.2019 - Últims dies exposició
Josep Vives Campomar

229,90 €

06/05/2019

Publicitat cooking films al diari Menorca

695,75 €

04/06/2019

Publicitat Jornades gastronòmiques al diari Menorca

695,75 €

www.menorca.info bàner 300 x 250 dies 10 i 11.4.2019 Revista Àmbit

217,80 €

06/05/2019
06/05/2019

Publicitat fira Arrels diari Menorca

695,75 €

04/06/2019

217,80 €

06/05/2019

Bàner 300 x 250 - Fira Arrels 2019 del 12/03/19 al 07/04/19
Menorca info

719,95 €

www.menorca.info bàner 300 x 250 dies 19 i 22.4.2019 Revista Àmbit

04/06/2019

Publicitat diari Menorca - Diàlegs a l’era

453,75 €

Anuncis diari Menorca dies 24/1, 22/2 i 21/3 - Exposició
Josep Vives, Vershivern i concert M. A. Gornés

689,70 €

06/05/2019
06/05/2019

Banner 300x250 - Diàlegs a l’era - Made in Menorca, del
07/03/19 al 13/03/19, Menorca info

296,45 €

05/06/2019

Publicació en Es Diari d’anuncis de la 4ª edició de “Viu
Menorca Biosfera”

1.197,90 €

06/05/2019

Publicació dels resultats del codi ètic dies 13 i 27 de març

447,70 €

05/06/2019

1.796,85 €

06/05/2019

Anunci diari Menorca ONA Arc i Salut dels cursos de Tira
amb arc i xerrrada Ruth Moll

548,13 €

Anuncis en es diari Menorca de les activitats “Viu Menorca
Biosfera” 7, 16 i 30 de març de 2019

17/06/2019

Campanya “Millor sense alcohol” 2019.

320,65 €

Publicació dels resultats del codi ètic 10/04/19

223,85 €

15/04/2019

14/05/2019

Anunci suplement Fira del Camp Fira Arrels

684,86 €

26/06/2019

14/05/2019

Publicitat diari Menorca 3.4.19 5.4.19

1.391,50 €

26/06/2019

Anunci d’ONA, Arc i salut, de dia 7 de març

182,71 €

242,00 €

26/06/2019

Publicació revista Bienvenidos 2019

2.904,00 €

26/06/2019

Reportatge “Tu Navidad - Made in Menorca”

1.149,50 €

14/05/2019
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Data

Concepte

Import

Data

Concepte

Import

28/06/2019

Anunci diari Menorca (31/03/2019) tancament carril Me-1
costa des desmonte els dies 1, 2, 3, 4 i 5/4/2019

203,28 €

12/09/2019

Sense exp. Publicitat “Llatzeret” - Revista Club Marítim /
Publireportatge “Llatzeret” - Revista Club Marítim.

1.573,00 €

28/06/2019

Anunci diari Menorca (8 i 11/03/2019) estesa d’aglomerat
asfàltic Me-7, entre accés es Grau i Favàritx

271,04 €

13/09/2019

Campanya Millor sense alcohol 2019

320,65 €

13/09/2019

Campanya Millor sense alcohol - Supl. Sant 19 ( 19 )

320,65 €

28/06/2019

Anunci diari Menorca (11,12,13/03/2019), tancament camí
de cavalleria Cf-3

406,56 €

13/09/2019

Campanya Millor sense alcohol - Festes de Fornells 26 ( 26 )

320,65 €

28/06/2019

Anuncis diari Menorca, dies 1 i 2 abril 2019, Treballs
d’asfaltat Costa des Desmonte Me-1 pk 23+00 al pk 24+250

406,56 €

27/09/2019

Anunci suplement Dia Medi Ambient 3 x 6 color. Dia
publicació: 05/06/2019 Menorca.info

453,75 €

28/06/2019

www.menorca.info Bus Macarella/Favàrit x bàner 300 x 250
Fechas: Del 28/5 al 27/6/19 (días alternos)

453,75 €

23/10/2019

Campanya Millor sense alcohol - Sant Bartomeu 2019

320,65 €

23/10/2019

Campanya Millor sense alcohol - Llucmaçanes

320,65 €

28/06/2019

No exp. elect. Publicació revista Bienvenidos Bus Macarella
web MOU-TMenorca.

1.542,75 €

23/10/2019

Campanya Millor sense alcohol - Revista Sant Llorenç 2019

320,65 €

23/10/2019

320,65 €

05/07/2019

Anunci protocol antisexista revista Sant Joan 2019

324,28 €

Campanya Millor sense alcohol - Revista Festes Mare de
Déu de Gràcia 2019

05/07/2019

Anunci revista diari Menorca Sant Joan 2019

248,05 €

23/10/2019

320,65 €

09/07/2019

Abril 2019. Publicitat diari Menorca (Anunci Petra)

229,90 €

Campanya Millor sense alcohol - Suplement Festes de Sant
Climent 2019

09/07/2019

Anunci revista Bienvenidos 2019 Menorca Talaiòtica

1.815,00 €

23/10/2019

Campanya Millor sense alcohol - Sant Lluís 2019

320,65 €

09/07/2019

Publicació dels resultats del codi ètic dies 7 i 8 de maig

447,70 €

23/10/2019

Campanya Millor sense alcohol - Suplement Festes Sant
Cristòfol 2019

320,65 €

15/07/2019

Reportatge “Tan sencillo como ser natural” de la Reserva de
Biosfera de Menorca publicat a la revista Bienvenidos 2019

2.904,00 €

28/10/2019

www.menorca.info bàner revista Àmbit dies 11 i 12.7.2019

217,80 €

23/07/2019

Revista Bienvenidos

1.542,75 €

28/10/2019

Anunci al Diari Menorca dia 31.7.2019 - Exposició ""A dues
veus"" al Centre de Gravat Xalubínia

135,52 €

23/07/2019

Escoles estiu, anunci 10/05/19

461,01 €

25/11/2019

No hi ha expedient electrònic. Bàner bus Macarella/Favàritx
del 28/06 al 27/07/19.

453,75 €

Publicitat taller dones món rural els dies 9 i 11 de novembre
2019 DONA

484,00 €

23/07/2019

26/11/2019

Sense exp. Anunci Festes Patronals de Maó. Revista Gràcia.

332,75 €

23/07/2019

Anunci diari Menorca - Tancament carretera Me-18 dia
04/06/2019

135,52 €

26/11/2019

Sense exp. Anunci Festes Patronals Sant Gaietà. Suplement
Sant Gaietà.

332,75 €

27/08/2019

No hi ha exp. electrònic. Bàner bus Macarella/Favàritx del
28/7 al 28/8 de 2019

453,75 €

26/11/2019

Sense exp. Anunci Festes Patronals Sant Cristòfol.
Suplement Sant Cristòfol.

332,75 €

02/09/2019

Novembre 2018, Campanya “Dia sense alcohol”.

453,75 €

26/11/2019

Sense exp. Publireportatge “Llatzeret” - Revista Bienvenidos

2.057,00 €

Sense exp. Anunci Festes Patronals Sant Lluís. Suplement
Sant Lluís.

332,75 €

12/09/2019
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Data

Concepte

Import

Data

Concepte

Import

26/11/2019

Sense exp. Anunci Festes Patronals Alaior, Revista Sant
Llorenç.

332,75 €

31/12/2019

Anunci diari Menorca.Tancament carretera Cf-5 (Far Nati). El
dia 16/10/2019

135,52 €

26/11/2019

Sense exp. Anunci Festes Patronals Sant Climent.
Suplement Sant Climent.

332,75 €

31/12/2019

Anunci al diari Menorca, dia 18.10.2019, sobre Fira
d’Ensenyaments Superiors a Ciutadella

665,50 €

26/11/2019

Sense exp. Anunci Festes Patronals Sant Bartomeu.
Suplement Sant Bartomeu.

332,75 €

31/12/2019

Publicació dels resultats del codi ètic, dies 14 i 28 de
novembre

447,70 €

26/11/2019

Sense exp. Anunci aniversari aeroport “Festival aeri de
Menorca”

605,00 €

31/12/2019

Anunci diari Menorca, dia 7.11.2019 - XV Fira del Llibre en
català

617,10 €

26/11/2019

Sense exp. Anunci compartit amb dpt. “Projecció
econòmica” al Parenòstic 2020.

310,97 €

31/12/2019

Anunci Parenòstic 2020

310,97 €

03/12/2019

1929/2018/9 Báner publicitari del curs Comercialització de
productes i serveis COES 051/18 ocupats 2018-2020

187,55 €

03/12/2019

1905/2018/11 Bàner publicitari 10-2019 Curs: Eines web 2.0
- Aplicades a la gestió CDT 114/18 desocupats 2018-2020

187,55 €

05/12/2019

Sense exp. Anunci institucional festes patronals Es Castell.

332,75 €

05/12/2019

Sense exp. Anunci institucional festes patronals Fornells
2019.

332,75 €

05/12/2019

Sense exp. Anunci institucional festes patronals Es Mercadal 332,75 €
2019.

27/12/2019

Anunci al diari Menorca dia 28.10.2019 sobre presentació
ajuts creació arts visuals

617,10 €

27/12/2019

Anuncis al diari Menorca dies 6 i 11.10.2019 sobre Jornades
Europees del Patrimoni 2019

1.149,50 €

30/12/2019

Reportatge Menorca Gourmet temàtica Menorca Regió
Gastronòmica

1.210,00 €

31/12/2019

1929/2019/5 Bàner publicitari del 23 al 29/11/2019 curs
Tràmits en línia COS 027/19 ocupats 2019

296,45 €

31/12/2019

Anunci diari Menorca. Tancament carretera Cf-5 (Far Nati). El
dia 08/10/2019

135,52 €

36

60.851,02 €
Font: Dades facilitades pel Consell Insular de Menorca.
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TOTAL D’ENUNCIATS
DE SECCIONS

Enunciats de seccions
en català

%

TOTAL D’ENUNCIATS
DE SUBSECCIONS

Enunciats de subseccions
en català

%

TOTAL DE PÀGINES

Nombre de pàg. en català

Pàg. en català
sense enunciats i anuncis

Decimals de pàgina en català

% pàg. cat / total pàg.
(exclosos anuncis)

TOTAL DE COLUMNES
(continguts grals. sense anuncis)

Columnes en català
(continguts grals. sense anuncis)

%

TOTAL D’ANUNCIS
(del diari mateix)

Anuncis en català
(del diari mateix)

% presència de català
(articles, enunciats, anuncis...)

Presència del català

18/11/2019

18

0

0,00

44

5

11,36

44

10

5

0,5

11,36

108

8

7,41

8

1

12,50

8,56

Minoritària

19/11/2019

19

0

0,00

33

5

15,15

44

9

7

0,5

15,91

131

10

7,63

7

2

28,57

10,26

Minoritària

20/11/2019

20

1

5,00

42

6

14,29

48

15

15

0,7

31,25

133

22

16,54

6

1

16,67

18,07

Minoritària

21/11/2019

19

0

0,00

40

5

12,50

44

11

8

0,5

18,18

142

12

8,45

7

2

28,57

10,71

Minoritària

22/11/2019

18

0

0,00

36

5

13,89

44

8

6

0,55

13,64

130

10

7,69

6

2

33,33

9,83

Minoritària

23/11/2019

18

1

5,56

39

6

15,38

44

7

6

0,65

13,64

132

13

9,85

6

1

16,67

11,30

Minoritària

24/11/2019

18

0

0,00

31

6

19,35

48

13

10

0,65

20,83

110

14

12,73

11

2

18,18

14,68

Minoritària

20/1/2020

16

0

0,00

41

5

12,20

44

9

6

0,5

13,64

124

12

9,68

5

1

20,00

10,43

Minoritària

21/1/2020

19

0

0,00

37

6

16,22

44

9

9

0,65

20,45

139

17

12,23

5

0

0,00

13,11

Minoritària

22/1/2020

19

1

5,26

36

5

13,89

48

13

12

0,6

25,00

146

19

13,01

5

1

20,00

14,96

Minoritària

23/1/2020

19

1

5,26

38

5

13,16

44

12

10

0,6

22,73

135

19

14,07

6

1

16,67

14,88

Minoritària

24/1/2020

18

0

0,00

34

5

14,71

44

13

10

0,75

22,73

127

18

14,17

5

2

40,00

15,35

Minoritària

25/1/2020

20

1

5,00

36

6

16,67

56

12

10

0,6

17,86

152

12

7,89

5

1

20,00

11,15

Minoritària

26/1/2020

19

0

0,00

30

6

20,00

48

11

9

0,7

18,75

119

14

11,76

5

1

20,00

13,57

Minoritària

38

%

Dia de publicació

Annex II. Dades extretes de l’anàlisi elaborada
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