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1. Introducció
No és cap secret que el diari Menorca, conegut també com «es Menorca» o «es diari» té una
clara hegemonia en el món comunicatiu escrit de l’illa de Menorca. La seva competència
com a mitjà insular publicat en paper és nul·la des de la desaparició de l’Última Hora el
passat 2013 (de fet, el Grup Serra, propietari majoritari del diari Menorca, va absorbir el
diari Última Hora). Així doncs, el Menorca viu des de fa gairebé una dècada en un còmode
monopoli amb poques previsions de canviar.
La situació de la premsa escrita en paper és cada cop més complexa, amb dificultats per
ser sostenibles i que les despeses d'impremta, tiratge i difusió dels nombres no siguin
superiors als beneficis de subscripcions i publicitat, entre d’altres. Per tant, el naixement
d’un nou diari en paper d’àmbit insular a Menorca és una utopia, i encara més que aquest
hipotètic diari pugui fer una competència seriosa al diari Menorca. El monopoli del diari és
en l’àmbit insular i en paper, ja que l’illa continua tenint edicions dels diaris generalistes (El
País, El Periódico, El Mundo, ABC, etc.) o alguns diaris balears (Ara Balears).
A més, l’auge del món digital i la problemàtica comentada anteriorment amb les
despeses de la premsa impresa han provocat també el naixement de mitjans digitals
o el pas d’algunes edicions en paper al format íntegrament en línia. En aquest món, la
versió digital del diari Menorca (menorca.info) té una certa competència amb mitjans
com Menorcaaldia.com o El Iris. Aquest segon és un cas peculiar, ja que és un setmanari
municipal de Ciutadella però fa uns anys va fer el pas a la informació insular i, avui en
dia, cobreix notícies d’abast menorquí per a la seva versió digital, mentre segueix existint
la versió impresa del setmanari local, així com altres edicions a diversos municipis de
Menorca, com la revista DFerreries. El Menorcaaldia.com, per la seva banda, va néixer en el
format digital i així continua oferint continguts de manera íntegra (també amb la majoria
de continguts en castellà), de manera que el diari Menorca es reafirma com a únic mitjà de
comunicació escrit en paper a l’illa.
Per aquest motiu, «es diari» sempre tindrà lectors. És l’única opció impresa que té
la ciutadania menorquina per informar-se de la realitat de l’illa i, a més, el col·lectiu
afectat per l’escletxa digital no pot gaudir de les alternatives presents en el món digital
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comentades amb anterioritat. Així doncs, per molt que el lector no coincideixi amb la línia
editorial i els continguts del Menorca, sigui en qüestions ideològiques, de criteri periodístic
o idiomàtic, seguirà consumint-los, atès el monopoli imprès que viu l’illa. I, centrant-nos en
el criteri idiomàtic, el lector continuarà consumint els continguts del diari Menorca per molt
que no estiguin escrits en la llengua pròpia de l’illa, el català.
Segons els estudis InformeCAT dels anys 2020 i 2021, duits a terme per la Plataforma per la
Llengua, Menorca és l’illa de l’arxipèlag balear amb més percentatge de catalanoparlants,
d’alumnat amb un nivell alt de consolidació del català, d’habitants que comencen les
converses en català i de parlants habituals en català. De fet, segons l’Enquesta d’usos
lingüístics realitzada pel Govern de les Illes Balears el passat 2015, Menorca compta amb
un 61,2% d’habitants que parlen català de manera habitual. El filòleg i poeta Joan Francesc
López Casasnovas afirmava, el 2018, en l’estudi Menorca, llengua i territori: 1993-2018,
que «a Menorca, el 52% de la població té el català com a llengua inicial; un 53,5%, com a
llengua d’ús habitual, i un 54%, com a llengua d’identificació».
La mateixa Plataforma per la Llengua va dur a terme un estudi sobre l’ús del català al
diari Menorca el passat 2020, que analitzava les edicions en paper de dues setmanes
no consecutives escollides de manera aleatòria. Els resultats van mostrar un 89,6% dels
enunciats en català a les seccions i subseccions del diari, un 90,02% dels continguts propis
i un 60,87 dels continguts externs; i, per contra, la presència del català era del 10,42% en
els enunciats, del 9,98% en els continguts propis i del 39,13% en els continguts externs.
Per tant, segons els resultats d’aquest estudi, la realitat dels percentatges no és la mateixa.
El diari Menorca no correspon a la realitat lingüística de la majoria d’habitants de l’illa. Així
i tot, des del mateix diari (durant l’acte de presentació de l’estudi a final d’octubre del 2020)
van al·legar que la mostra era insuficient per extreure conclusions i que es necessitaria un
període de temps i un nombre d’edicions analitzades més elevats.
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2. Metodologia
Per dur a terme aquest estudi sobre l’ús del català al diari Menorca, s’han analitzat un total
de 362 edicions en paper del mitjà, corresponents a tots els nombres impresos durant l’any
natural 2021. Aquest any va comptar amb tres dies sense edició del diari (l’1 de gener, el
2 d’abril i el 25 de desembre), de manera que aquestes tres jornades, sumades a totes les
edicions analitzades, sumen el total de 365 que formen l’any.
S’han analitzat totes les peces de les edicions a excepció de la portada (ja que s’entén com
un resum de la publicació, i els articles que hi apareixen comptarien dos cops) i els anuncis,
siguin de particulars, empreses o entitats. Totes les peces restants s’han comptabilitzat en
l’estudi, siguin de més o menys llargada, o de diferent temàtica. Per tant, i com a exemple,
una peça breu a la secció de «Sociedad» té la mateixa importància en aquest estudi que un
reportatge de dues pàgines a «Mira Menorca», sigui quin sigui l’idioma en el qual està escrit.
Es va creure important tenir en compte el total d’articles i no el total de pàgines ocupades
per cada idioma, ja que, d’aquesta manera, les peces i temes de menys rellevància (segons
el criteri del diari Menorca) ocupen la mateixa categoria que les peces i els temes destacats.
L’anàlisi és senzilla: s’han comptabilitzat el total d’articles presents a cada edició per,
després, classificar-los segons l’idioma en el qual estan escrits. Així, s’analitza l’ús
quantitatiu d’ambdues llengües i, perquè sigui d’una manera clara i fàcil d’entendre, s’han
transformat en percentatges. I, un cop classificats, s’han agafat els articles escrits en català
per analitzar la secció de la qual formen part. Així, també es pot comprovar l’ús qualitatiu
d’ambdós idiomes i arribar a concloure si la llengua predominant en nombre de peces
és també la predominant en les seccions centrals o de més importància del diari o, per
contra, la convivència entre el català i el castellà al diari Menorca varia depenent del criteri
qualitatiu o quantitatiu. Per fer-ho, s’ha comptabilitzat el total de seccions que tenen,
com a mínim, un article en català. És a dir, si en una edició, la secció «La 3» compta amb
tres peces escrites en català, només computa com a un. Per contra, si la mateixa secció
té una única peça en català durant dos dies, computa com a dos. D’aquesta manera, es
pot comprovar el total de seccions amb articles en català i no quedar-nos en el nombre
d’articles en català a cada secció.

6

Plataforma per la Llengua, octubre de 2022

Cal destacar que tampoc no s’han fet distincions entre els continguts propis del mitjà o
les col·laboracions externes: s’ha prioritzat la classificació temàtica per seccions i no la
provinença de l’autor/a de l’article. També s’ha pres la divisió de l’any en mesos com a
aspecte a tenir en compte, per comprovar si l’època de l’any influeix en la presència del
català al diari.
L’anàlisi de les peces s’ha fet a través de la plataforma en línia Kiosko y más, des d’on els
subscriptors del diari Menorca poden consultar les edicions en paper del mitjà, però en
format digital.
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3. Objectius de l’estudi
L’estudi sobre l’ús del català al diari Menorca se centra en diferents objectius:
Identificar el percentatge total d’ús del català al diari Menorca.
L’estudi pretén analitzar totes les edicions en paper del diari durant l’any natural
del 2021 i, a partir d’aquí, obtenir les dades generals d’articles en català respecte
de les peces en castellà.
Identificar la qualitat de l’ús del català als articles del diari Menorca.
Un cop es tinguin les dades generals sobre el percentatge d’articles en català
al diari, l’estudi pretén analitzar més a fons les peces escrites en català, per
identificar, així, quin ús dona el diari a la llengua més enllà del percentatge total, a
quines seccions del mitjà té més protagonisme i a quines altres s’utilitza menys, de
manera nul·la o pràcticament inexistent.
Comprovar si l’ús del català al diari ha augmentat respecte de l’últim estudi de
Plataforma per la Llengua de les Illes Balears, El català al diari Menorca.
L’entitat va dur a terme una anàlisi sobre l’ús del català al diari durant dues
setmanes no consecutives (la del 18 de novembre del 2019 i la del 20 de gener del
2020) i va arribar a la conclusió que més del 90% dels articles de continguts propis
del diari es publiquen en castellà, percentatge que baixa fins al 60% quan es tracta
de col·laboracions externes. Aquest nou estudi té com a objectiu actualitzar les
dades recollides en l’anàlisi duita a terme el 2020 i ampliar el període analitzat per
tenir una radiografia més completa i exacta sobre l’ús del català al diari Menorca.
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Comprovar si les promeses de la direcció del diari Menorca al voltant de l’ús del
català al mitjà, fetes durant l’acte sobre l’ús del català a la premsa a Menorca
organitzat per Plataforma per la Llengua de les Illes Balears el passat 31 d’octubre
del 2020, s’han complert.
La «I Jornada de Mitjans de comunicació i llengua a Menorca. Debat i anàlisi sobre
la situació i reptes de futur» va comptar amb la presència de l’editor del diari
Menorca, Josep Pons Fraga, que va assegurar que la intenció del mitjà és anar
incorporant nous continguts en català en l’edició en paper i a una edició digital
íntegrament en català. Tot i no comprometre’s a un percentatge en concret de
continguts en català a l’edició en paper, aquest estudi se centra en la promesa
d’incrementar els continguts en català al mitjà i pretén identificar si el percentatge
d’articles en català ha pujat des del passat octubre del 2020.
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4. Anàlisi de resultats
4.1. Anàlisi dels resultats per trimestres
Els tres primers mesos de l’any tenen un percentatge gairebé idèntic pel que fa a l’ús
del català en les seves pàgines. El gener va oferir un 10,63% de peces en català, i el
89,37% restant eren escrites en castellà. El mes de febrer no va variar la tendència del
començament d’any i, de fet, va pujar sensiblement el percentatge del castellà, que es va
situar en un 10,27% d’articles en català enfront d’un 89,73% en castellà. El mes de març,
per contra, es va registrar una lleugera baixada de l’ús del castellà, però el percentatge total
va ser molt similar al dels altres dos mesos: els articles en català van representar un 11,29%
i les peces en castellà, un 88,71%.
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El segon trimestre del 2021 manté la tendència dels tres primers mesos i destaca una
àmplia majoria de les peces publicades en castellà per damunt de les escrites en català.
Començant pel mes d’abril, el percentatge total dels articles en català és del 10,34%,
mentre que el castellà ocupa el 89,66% dels articles restant. El maig registra el mes amb
més presència del català fins al moment, ja que arriba al 12,23%, tot i que encara està
molt per sota de la presència d’articles en castellà, que és del 87,77%. I per acabar el segon
trimestre i la primera meitat de l’any, el mes de juny no es registra una gran variació en les
dades i es mantenen els percentatges en un 11,94% de peces escrites en català i un 88,06%
en castellà.
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El tercer trimestre comprèn els mesos d’estiu i, per tant, l’arribada de les festes patronals
dels diferents municipis de Menorca (tot i que el 2021 no es van celebrar per la situació
sociosanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19, encara que el mitjà sí que va
publicar especials en català). Així i tot, el mes de juliol no presenta grans modificacions
respecte dels sis mesos anteriors, i manté el percentatge d’ús del català en un 12,82%,
mentre el 87,18% restant és en castellà. El mes d’agost és l’únic període de tot l’any en el
qual els articles en català superen la barrera del 15%: registren un 16,52%, en gran part
pels especials sobre les festes patronals, publicats en català, però la presència del castellà
continua essent aclaparadora, amb un 83,48% dels articles de les pàgines del Menorca.
El setembre, però, torna a registrar una baixada de la presència del català al mitjà fins al
10,93%, mentre els articles escrits en castellà augmenten fins al 89,03%.
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L’últim trimestre de l’any 2021 es va mantenir la línia del total d’articles en català i en
castellà a les pàgines del diari Menorca. El mes d’octubre registra un percentatge de peces
en català de l’11,39% enfront d’un 88,61% en castellà, de manera que es consolida la
mitjana dels mesos anteriors. El percentatge gairebé no varia durant el mes de novembre,
que presenta un 11,4% d’articles en català, mentre la majoria de les peces (el 88,6%) són
en castellà. I pel que fa a l’últim mes de l’any, el desembre, registra un petit augment dels
articles en català fins al 13,12%, mentre les peces en castellà mantenen l’hegemonia
present durant els onze mesos restants del 2021, amb un percentatge del 86,88%.
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4.2. Anàlisi general
Així doncs, un cop analitzats tots els mesos que formen l’any 2021, es registra el mes
d’agost com a període amb una diferència més petita entre els articles en català i en
castellà (16,52% - 83,48%), i el mes de febrer com a període amb una diferència més gran
entre aquests articles (10,27% - 89,73%).
Ús total del castellà i el català
Català
11,8%

Castellà
88,2%

Tenint en compte la totalitat dels articles analitzats de les 362 edicions en paper del diari
Menorca durant l’any natural 2021, i sense divisions temporals, el percentatge total d’ús
d’ambdós idiomes és de l’11,8% dels articles escrits en català i del 88,2% en castellà.
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4.3. Anàlisi per seccions
Tal com s’ha explicat a la metodologia, la classificació de les seccions segons l’ús del català
no s’ha fet tenint en compte el total d’articles de cadascuna, sinó el total d’edicions en les
quals apareixen les diferents seccions amb una peça en català, com a mínim. Per tant, en
aquest cas, les seccions diàries (com «Opinión», «La 3» o «Cultura») tenen més opcions
d’assolir un percentatge més elevat en l’ús del català que les seccions ocasionals o fins i tot
especials (com «Xoc», «Personas.com» o «L’objectiu»).
Hi ha una clara diferenciació entre les seccions pel que fa al nombre d’edicions amb
continguts en català a les seves pàgines. «Opinión», «Televisión», «Cultura» i « La 3» són les
seccions del diari Menorca que destaquen per l’elevada presència d’una peça en català,
com a mínim, a gairebé totes les edicions analitzades. La secció «Mira Menorca» es troba
en un segon grup, amb una presència del català en més de la meitat de les edicions
publicades, mentre les seccions restants («L’objectiu», «Memòria popular», «Deportes»,
«Xoc», «Passejos de Maó» o «Personas.com») es troben per sota del 25%. En el gràfic no
apareixen les seccions amb una presència del català inferior al 3% en totes les edicions
analitzades. Per tant, seccions com «Sociedad», «Baleares», «Local», «España» o «Flash del
día» no compten amb un article en català, com a mínim, en més del 97% de les edicions
publicades pel diari Menorca durant el 2021.
Ús del català per seccions
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4.3.1. Opinión

La secció que edicions registra més amb algun contingut en català durant el passat 2021
és «Opinión». Cal destacar que aquesta secció està composta per articles de diferents
col·laboradors del mitjà, siguin més o menys regulars, i també per l’editorial del Menorca
i la subsecció «Cartas de los lectores», que recull les opinions dels lectors del diari i
s’inclouen en aquestes pàgines. A més, també ocupa un petit espai de la secció «Opinión»
l’apartat «Hemeroteca», en el qual el diari repassa les notícies i continguts més destacats
del mateix dia, però cinquanta, vint-i-cinc i un any enrere.
De les 362 edicions
analitzades, «Opinión»
compta amb una peça en
català, com a mínim, en
el 97,78% dels casos. Tot i
que l’editorial acostuma a
escriure’s en castellà com a
contingut propi del mitjà, els
articles dels col·laboradors
i les cartes dels lectors
també apareixen publicats
en català. La subsecció
«La hemeroteca», per la
seva banda, està escrita en
castellà.

Imatge corresponent a l’edició del dia 13 de maig del 2021
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Imatges corresponents a l’edició del dia 13 de maig del 2021
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4.3.2. Televisión

La segona secció amb més nombre d’edicions amb presència del català a les seves pàgines
és «Televisión», amb un 96,89%. Aquesta secció recull la programació dels diferents canals
de televisió (TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, IB3, TV3 i fibwi4), a banda de
recomanar les millors pel·lícules programades en aquestes cadenes amb una subsecció
anomenada «El cine en casa». També es publica un article que destaca els continguts
més rellevants o les estrenes del dia, i Josep Maria Llauradó acostuma a escriure la seva
«Crònica Televisiva».
De fet, aquesta crònica és l’article que fa pujar «Televisión» al segon lloc de les seccions
del Menorca amb més edicions que ofereixen contingut en català, ja que, en la majoria
d’edicions analitzades, és l’única peça en català pròpia de la secció. «El cine en casa»
i l’article que repassa les estrenes del dia estan escrits en castellà. I pel que fa a les
descripcions dels programes a la graella informativa, només s’escriuen en català les que
pertanyen a TV3 o IB3; la resta, es publiquen en castellà.

Imatge corresponent a l’edició del dia 9 de juliol del 2021
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4.3.3. Cultura

L’última secció que se situa per sobre del 90% és «Cultura», amb algun contingut en català
en el 91,11% de les edicions analitzades. L’estructura de la secció és senzilla, atès que
destaca la programació cultural de l’illa, dona informació sobre les estrenes dels diferents
gèneres culturals (jsigui música, teatre, arts visuals o plàstiques, escultura, etc.) i acostuma
a donar veu a algun artista menorquí a través d’una entrevista. A més, la subsecció
«Agenda del dia» també difon els actes programats durant la jornada als diferents
municipis de l’illa de Menorca.
«Agenda del dia» s’acostuma a publicar en català, mentre que la llengua de l’entrevista o
els diferents articles que formen la secció cultural del Menorca varien i no tenen un format
fix o una regularitat idiomàtica.

Imatge corresponent a l’edició del dia 28 de setembre del 2021
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4.3.4. La 3

«La 3» és una de les primeres seccions que apareix a les edicions del diari. Se situa sempre
a la tercera pàgina (d’aquí prové el nom) i està formada per diferents subseccions. S’hi
pot trobar «La encuesta» que fa el mitjà a través del seu lloc web amb els resultats de la
pregunta del dia anterior i la qüestió de la jornada; un article d’opinió que tracta un dels
temes del dia; la tira còmica amb «Humor convidat»; la subsecció «Dicho queda», que
recull dues declaracions rellevants de la jornada en l’àmbit general; «La opinión», també
amb la cita destacada d’alguna figura, en especial menorquina o balear; «La voz del lector»,
que segueix amb les cites i opinions, però, en aquest cas, d’un lector del diari; «S’aguait»,
que destaca una notícia del dia; «Sorprende y no sorprende», un recull d’algunes breus
anècdotes o històries; «Lo + leído» i «Lo + comentado», que repassa les notícies del dia
anterior amb més interacció amb els lectors; «Los tuits del día», que destaca una o dues
piulades amb repercussió dins la xarxa social Twitter, i per acabar, els dissabtes es publica
«Los protagonistas de la semana», amb votacions dels mateixos lectors.
La presència del català és
elevada en aquesta secció:
es registra un 83,56% de
les edicions analitzades
amb algun contingut de
«La 3» en català. Aquests
continguts acostumen a
ser «Humor convidat», «Los
tuits del día», «La opinión»
i/o «La voz del lector»,
tot i que sovint també
s’hi troben els articles
introductoris en català,
depenent de qui en sigui
l’autor.

Imatge corresponent a l’edició
del dia 5 d’abril del 2021

Imatge corresponent a l’edició
del dia 3 d’abril del 2021
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4.3.5. Mira Menorca

«Mira Menorca» és una de les seccions pròpies i més diferencials del diari Menorca, atès
que defuig de les habituals en altres mitjans de comunicació com «Cultura», «Sociedad»,
«Deportes» o «Política». La secció està destinada a tractar temes exclusius de l’illa de
Menorca, històries que marquen la societat menorquina i iniciatives populars, d’entitats o
projectes que no es poden incloure en altres seccions del diari i que sí que tenen cabuda
aquí.
La presència del català en aquesta secció, tal com s’ha comentat anteriorment, supera la
meitat d’edicions analitzades al llarg del 2021. El percentatge arriba al 58,22% i la tria de
l’idioma de les seves pàgines no queda clara perquè algunes edicions compten amb un gran
nombre de peces en català i, per contra, en algunes altres la secció és íntegrament en castellà.

Imatge corresponent a l’edició
del dia 29 de gener del 2021
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Imatge corresponent a l’edició
del dia 10 de febrer del 2021
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4.3.6. L’objectiu

La resta de seccions del diari Menorca ocupen menys del 50% de les edicions amb
contingut en català de l’any 2021, començant per «L’objectiu», que compta amb un 22,22%.
Aquesta secció no és diària, però es publica a la contraportada i està formada per una
imatge rellevant de la jornada, sota el títol i la descripció de la mateixa imatge a càrrec del
seu autor.

Imatge corresponent a l’edició del dia 31 de març del 2021
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4.3.7. Memòria popular

«Memòria popular» es tracta
d’una altra secció no diària
que sol publicar-se els
diumenges i està formada
per la presència i explicació
d’històries i fotografies
antigues de Menorca. Les
edicions amb continguts
en català d’aquesta secció
suposen l’11,11% del total de
nombres del diari Menorca
analitzats.

Imatge corresponent
a l’edició del dia 28
de novembre del 2021
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4.3.8. Deportes

La secció esportiva del diari,
sota el nom «Deportes», és
la clàssica secció present
a la majoria de mitjans
de comunicació. Tracta
l’actualitat esportiva de l’illa,
però també del conjunt de
la comunitat autònoma,
del país i del món, amb
les notícies més rellevants
d’aquest àmbit. La secció és
diària i compta amb la major
part dels seus articles en
castellà, tret d’algunes peces
d’opinió que fan augmentar
la presència de «Deportes» a
les seccions amb continguts
en català al diari Menorca fins
al 10,22%.
Imatges corresponents
a l’edició del dia 25 d’abril
del 2021
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4.3.9. Xoc

«Xoc» és un suplement
especial del diari Menorca
dedicat als diferents centres
educatius de l’illa, que
el realitzen. Acostuma
a publicar-se amb una
periodicitat setmanal, així
que la seva presència com
a secció amb continguts en
català és baixa, d’un 8,89%.
Així i tot, els seus continguts
són generalment en català
i, sovint, la secció es publica
de forma íntegra en aquest
idioma.

Imatge corresponent a l’edició del dia 9 de juny del 2021

24

Plataforma per la Llengua, octubre de 2022

4.3.10. Passejos de Maó

Continuant amb les seccions
que no es publiquen amb
una periodicitat diària al
diari, la següent pel que fa
a la seva presència amb
continguts en català a les
edicions analitzades és
«Passejos de Maó». Aquesta
explica les històries i els
orígens de diferents indrets
de la ciutat de Maó, i sol
publicar-se en català, fins i
tot de manera íntegra, però
la seva baixa periodicitat
provoca que el percentatge
de seccions amb contingut
en català al llarg del 2021
sigui del 4,89%.

Imatge corresponent a l’edició del dia 27 d’abril del 2021
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4.3.11. Personas.com

I per acabar amb les seccions amb representació en el gràfic apuntat anteriorment,
trobam «Personas.com». Aquesta, tal com «L’objectiu», es pot trobar a la contraportada
del diari Menorca, però no es publica de forma diària ni tampoc té una llengua fixa, sinó
que varia entre el català i el castellà, i el seu percentatge de presència del català en el total
d’edicions analitzades és del 3,11%. Es tracta d’una secció d’entrevistes a diferents figures
de Menorca, generalment persones poc conegudes, però amb una història al darrere.

Imatge corresponent a l’edició
del dia 20 de setembre del 2021
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Imatge corresponent a l’edició
del dia 6 d’abril del 2021
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4.3.12. Seccions sense presència del català

Tret de «Opinión», «Televisión», «Cultura», «La 3», «Mira Menorca» i «Deportes», les seccions
restants no acostumen a tenir una presència regular al diari Menorca i les seves peces no
tenen una periodicitat diària. Per tant, i tal com s’ha explicat a la metodologia i s’ha reiterat
al llarg de l’exposició de l’estudi, el percentatge serà baix, car es tenen en compte totes
les seccions de l’any, no només aquelles on apareix cada determinada secció. Així i tot, en
l’anàlisi trobam algunes seccions que sí que tenen una alta periodicitat i que no apareixen
en el gràfic; per tant, significa que no arriben al 3% d’edicions amb una peça en català a les
seves pàgines, com a mínim.

Imatge corresponent a l’edició
del dia 19 d’octubre del 2022

Imatge corresponent a l’edició
del dia 5 de desembre del 2022
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«Flash del día», «Local», «Balears», «España», «Mundo», «Sociedad», «Agenda» o «El Panel»
són seccions amb una periodicitat molt elevada a les edicions del diari Menorca, algunes
de les quals amb presència diària a les pàgines del mitjà menorquí. Tanmateix, cap
d’aquestes no arriba al 3% d’edicions amb contingut en català i, de fet, algunes no arriben
tampoc a l’1%. El català a les seccions centrals del mitjà, les que ocupen més pàgines, com
són «Local», «Balears» i «España”», és inexistent. Els articles informatius es publiquen en
castellà i, si hi ha alguna columna o article d’opinió referent al tema del dia, també es troba
en castellà.

Imatge corresponent a l’edició
del dia 11 de maig del 2021
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Imatge corresponent a l’edició
del dia 16 de gener del 2021
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Imatge corresponent a l’edició
del dia 1 de juny del 2021

Imatge corresponent a l’edició
del dia 20 d’agost del 2021

Imatge corresponent a l’edició
del dia 23 de novembre del 2021

Imatge corresponent a l’edició
del dia 2 de setembre del 2021
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5. Conclusions
Per extreure les conclusions d’aquest estudi, cal centrar-nos en els objectius marcats
al començament:
Identificar el percentatge total d’ús del català al diari Menorca.
El percentatge d’ús total del català durant les 362 edicions analitzades és de
l’11,76%, enfront d’un aclaparador 88,24% en castellà.
Identificar la qualitat de l’ús del català als articles del diari Menorca.
Els resultats, tot i que el criteri a analitzar ha variat en alguns aspectes, són molt
similars. L’estudi del 2020 apuntava que el 10,42% dels enunciats de les peces del
diari eren en català i, si es compara amb els articles en català comptabilitzats en
l’estudi d’aquest 2022, es veu com el percentatge puja fins a l’11,76%. L’increment
és molt lleuger i la dinàmica no ha canviat en aquests dos anys. Per tant, podem
confirmar que la situació del català al diari Menorca continua essent crítica i no
s’ha produït un canvi significatiu en el criteri idiomàtic de les seves publicacions.
Comprovar si l’ús del català al diari ha augmentat respecte de l’últim estudi de
Plataforma per la Llengua de les Illes Balears, El català al diari Menorca.
Els resultats, tot i que el criteri a analitzar ha variat en alguns aspectes, són molt
similars. L’estudi del 2020 apuntava que el 10,42% dels enunciats de les peces del
diari estan en català i, si es compara amb els articles en català comptabilitzats en
l’estudi d’aquest 2022, es veu com el percentatge puja fins a l’11,76%. L’increment
és molt lleuger i la dinàmica no ha canviat en aquests dos anys. Per tant, podem
confirmar que la situació del català en el diari Menorca continua essent crítica i no
s’ha produït un canvi significatiu en el criteri idiomàtic de les seves publicacions.
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Comprovar si les promeses de la direcció del diari Menorca al voltant de l’ús del
català al mitjà, dutes a terme durant l’acte sobre l’ús del català a la premsa a
Menorca organitzat per Plataforma per la Llengua de les Illes Balears el passat 31
d’octubre del 2020, s’han complert.
Tal com s’explica en el punt anterior, el percentatge de continguts en català sí que
ha augmentat, en poc més d’un 1% respecte de la jornada duta a terme el 2020.
Tanmateix, l’increment en la versió escrita del diari Menorca és insuficient per
determinar si es tracta d’una voluntat ferma per part dels seus dirigents a l’hora de
fomentar l’ús del català o, per contra, i tal com sembla, la dinàmica no ha canviat i
aquest ínfim augment dels articles en català en el Menorca és una anècdota.
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