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INTRODUCCIÓ
Aquest report és la novena edició de l’InformeCAT, un recull de cinquanta
dades significatives sobre la situació del català que la Plataforma per la
Llengua elabora cada any a partir de fonts oficials, mitjans de comunicació i
estudis d’elaboració pròpia. Les dades es presenten classificades en diverses
seccions temàtiques, i les referències i les fonts apareixen en un apartat final,
amb els enllaços corresponents. L’InformeCAT és sobretot informatiu, però
també contribueix decisivament al debat públic sobre la llengua –en els darrers
temps, s’ha convertit en un document de referència– i vol ser un suport per a
l’elaboració de polítiques públiques a favor de la normalització lingüística.
L’InformeCAT 2020 mostra dades preocupants per al futur del català. Per
exemple: més de la meitat dels habitants de Catalunya creuen que català,
mallorquí i valencià no són la mateixa llengua. Menys del 15% dels veïns de
València parlen habitualment en català. Menys d’un terç dels joves balears
parlen majoritàriament en català amb els companys d’estudi.
En paral·lel amb això, les institucions de l’estat espanyol han continuat fidels
al supremacisme lingüístic castellà inherent. Durant el 2019 s’han aprovat
134 normes que imposen el castellà, 41 de les quals afecten el sector privat.
Entre el 2017 i el 2019 ha crescut 15 punts el nombre de pàgines web oficials
de l’estat espanyol que diferencien entre català i valencià. Entre el 2013 i el
2019 el govern espanyol ha invertit 385 milions d’euros a la cinematografia
en castellà però cap ni un a les produccions en català. Entre el 2015 i el 2019
la Plataforma per la Llengua ha atès 33 casos de discriminació lingüística
protagonitzats per agents de la policia estatal. Aquesta realitat discriminatòria
cal que sigui coneguda, rebutjada i corregida.
Amb tot, també hi ha dades esperançadores. En alguns territoris el català
continua essent la llengua d’ús habitual d’una gran majoria de la població, com
a les Terres de l’Ebre (76,6%) o la regió d’Alcoi-Gandia (71,6%). Al Principat, un
1,2% més de la població parla en català als fills el 2018 respecte del 2013,
i un terç dels veïns de Barcelona volen aprendre el català o millorar-lo.
Tenir les dades negatives i les positives sobre la taula és necessari per a
qualsevol voluntat de millora. La normalització del català és encara lluny de ser
completa, i els drets dels parlants continuen essent negats en molts àmbits.
La informació instrueix, però també apodera. Aquesta és la doble funció que té
l’InformeCAT.
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DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
01 L’ús del català en l’àmbit familiar
puja més del 8% a Andorra

L’ús familiar del català ha augmentat durant la darrera dècada al
Principat d’Andorra. Així ho indica l’estudi “Coneixements i usos
lingüístics de la població d’Andorra. Situació actual i evolució (19952018)”. Segons l’estudi, l’ús de la llengua amb la parella hauria
crescut 8,5 punts percentuals entre el 2009 i el 2018 i hauria passat
del 35,1% al 43,4%. L’ús amb els fills hauria augmentat 8,3 punts,
del 47% el 2009 al 55,3% el 2018. Curiosament, la mateixa enquesta
indica que els fills parlen lleugerament menys català entre ells ara
que abans: si el 2009 el 65,3% dels germans es comunicaven en
català, el 2018 ho feien el 61,7%. Cal tenir present que les preguntes
de l’estudi en qüestió permetien més d’una resposta i que, per tant,
les dades agrupen casos en què l’ús del català era exclusiu i d’altres
en què es combinava amb d’altres llengües.

02 El 49,7% dels menorquins que

saben parlar català sempre
enceta les converses en català
La darrera enquesta d’usos lingüístics de les Illes Balears, de
l’any 2014, mostra que Menorca és on més sovint s’enceten les
converses en català. Si prenem com a mostra la població capaç
d’expressar-se en català, hi trobem que el 49,7% afirmen que
comencen sempre en català i el 25,3% que ho fan molt sovint. Si
el 75,0% de la població de Menorca enceta les converses en català
sempre o molt sovint, a la part forana de Mallorca ho fa el 67,3% (el
38,3% sempre, i el 29,0% molt sovint); a Palma, el 48,7% (el 21,2%
sempre, i el 27,5% molt sovint); i a les Pitiüses, el 48,3% (el 17,9%
sempre, i el 30,4% molt sovint). Tanmateix, és principalment la gent
gran qui més comença les converses en català: si entre els més
grans de 65 anys ho fan el 76,0% (el 51,4% sempre, i el 24,6% molt
sovint), entre els joves de 15 a 29 anys només ho fan el 55,2% (el
20,0% sempre, i el 35,2% molt sovint).
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03 Les Terres de l’Ebre i la regió

d’Alcoi-Gandia, els territoris
més catalanoparlants
del domini lingüístic: més
del 70% dels habitants parlen
habitualment en català
Les Terres de l’Ebre i la regió d’Alcoi-Gandia són els territoris del
domini lingüístic en què una proporció més elevada de la població
parla habitualment el català. La darrera enquesta d’usos lingüístics
elaborada a Catalunya mostra que l’any 2018 el 76,6% dels
habitants de les Terres de l’Ebre parlava el català habitualment, ja
fos en exclusiva (72,2%) o juntament amb el castellà (4,4%).
Segons la darrera enquesta de la Generalitat valenciana, l’any 2015
el 71,6% dels habitants de la regió d’Alcoi-Gandia parlava en català
amb els amics tant o més que en castellà, una xifra que a grans
trets es pot considerar que coincideix amb la d’ús habitual, que
l’enquesta no incorporava. En concret, el 37,6% dels habitants de
la regió d’Alcoi-Gandia deia que parlava sempre en valencià amb els
amics, el 10,3% que ho feia generalment, el 4,5% que ho feia més
que en castellà i el 19,2% que ho feia indistintament.
Seguirien aquests dos territoris, per proporció de parlants habituals,
la regió de València sense la ciutat i l’àrea metropolitana (68,2%),
les comarques centrals de Catalunya (66%), l’Alt Pirineu i l’Aran
(65,2%), les comarques de Ponent (64,2%), i les comarques
gironines (61,6%). Segons l’enquesta d’usos lingüístics del Govern
Balear de 2015, Menorca seria l’àmbit insular amb més parlants
habituals de català, amb el 61,2%. Després vindria la Franja de
Ponent, que segons una enquesta de la Generalitat de Catalunya
del mateix any 2014 tindria el 55,9% de parlants habituals.
Per sota hi hauria la part forana de Mallorca (54,3%) i la regió de
Castelló (53,5%). Seguiria Andorra, on, segons un estudi de l’any
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2018 del govern del país, el 52,1% de la població parlaria amb els
amics en català sempre, o conjuntament amb el castellà. Després
vindrien el Camp de Tarragona (47,9%), el Penedès (46,5%),
la ciutat de Palma (41,3%), l’àmbit metropolità de Barcelona
(35,1%), la ciutat de València i l’àrea metropolitana (34,8%), Eivissa
i Formentera (32,5%) i la regió d’Alacant (23,4%). En els dos
darrers llocs hi hauria, segons dues enquestes de la Generalitat de
Catalunya de l’any 2015, l’Alguer –la ciutat catalana de Sardenya–
(18,4%), i la Catalunya del Nord (5,7%).
Terres de l'Ebre (2018)
Regió d'Alcoi-Gandia (2015)
Regió de València (2015)
Comarques centrals (2018)
Alt Pirineu i Aran (2018)
Ponent (2018)
Comarques gironines (2018)
Menorca (2014)
La Franja (2014)
Part forana de Mallorca (2014)
Regió de Castelló (2015)
Andorra (2018)
El Camp de Tarragona (2018)
El Penedès (2018)
Palma (2014)
Metropolità de Barcelona (2018)
Ciutat de València i àrea
metropolitana (2015)
Eivissa i Formentera (2014)
Regió d'Alacant (2015)
Alguer
Catalunya del Nord (2015)
0%
Indistintament (amb els amics)
Més català que castellà (amb els amics)
Generalment català (amb els amics)

25%

50%

75%

100%

Sempre català (amb els amics)
Català (habitualment) / Alguerès
Totes dues / Català i castellà /
Català i francès / Alguerès i italià /
Alguerès i altres combinacions
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04 El nombre d’habitants de

Catalunya que tenen el català
com a llengua primera és el més
alt dels darrers 15 anys
El 34,3% dels catalans tenen el català com a llengua primera, sigui
de manera única o juntament amb el castellà. Així ho reflecteix
l’Enquesta d’usos lingüístics de la Generalitat de Catalunya 2018,
que té en compte totes les persones de més de 15 anys. La
llengua primera és la primera llengua que hom ha après a parlar;
també es coneix com a llengua inicial, llengua nadiua, o, mal
anomenada popularment, llengua materna. Segons dades del Centre
d’Investigacions Sociològiques (CIS) espanyol del 1993, el 44,7%
dels catalans tenien el català com a llengua primera. El 1998 n’eren el
45,3%. Amb dades ja de l’enquesta d’usos lingüístics de la població
(EULP) de la Generalitat de Catalunya, el 2003 aquest percentatge
havia baixat al 38,7%. El 2008 era del 35,4%, i el 2013 del 33,4%. El
2018 torna a pujar, per primer cop després de 20 anys. Si tenim en
compte els qui tenen només el català com a llengua primera, també
hi ha hagut un creixement per primera vegada en els darrers anys.
Havia davallat fins al 31,0% el 2013. El 2018 era del 31,8%.
En dades absolutes hi ha hagut un increment de 94.400 parlants
inicials de català entre el 2013 i el 2018. Això situa el català el 2018
amb 9.000 parlants de llengua catalana inicial més que el 2003. És
la millor xifra dels darrers 15 anys, amb 2.186.800 parlants de català
inicials. En el mateix període, el castellà ha guanyat 245.700 parlants
inicials i ara en té 3.542.400. Això és a causa del fort creixement
que experimentà entre el 2003 i el 2008, perquè de llavors ençà no
ha deixat de perdre parlants inicials. En aquests 15 anys també s’ha
triplicat el nombre de persones que tenen llengües inicials diferents
del català i del castellà, que són mig milió més que fa 15 anys.

50%
44,7%

45,3%
38,7%

37,5%

35,4%

34,3%

33,4%

25%

12,5%

0%

1993
(CIS)

1998
(CIS)

2003
(EULP)

2008
(EULP)

2013
(EULP)

2018
(EULP)

Parlants de més de 15 anys, segons dades de l’EULP (2003-2018)

Parlants de llengua
primera catalana
Diferència respecte
a l’enquesta anterior

2003

2008

2013

2018

2.177.800

2.186.000

2.092.700

2.186.800

-

+ 8.200

- 93.300

+ 94.100

Aquesta és la primera dada que reflecteix que la transmissió
intergeneracional positiva d’anys anteriors fa créixer el català en
períodes demogràficament estables.
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36,5%

31,7%

41,1%

56,2%

60,9%

51,5%
44,7%

55,9%

59,4%

50%

61,5%

75%

40,7%

Les dades encara són més preocupants entre els joves: el 60,9%
dels enquestats entre 16 i 29 anys diuen que català, valencià i
mallorquí són llengües diferents. Tanmateix, la xifra cau al 42%
entre els més grans de 60 anys. El nivell d’estudis és un altre factor
determinant: el 61,5% dels enquestats amb un nivell d’estudis
baix neguen la unitat lingüística, en contrast amb el 40,7% dels
qui tenen un nivell d’estudis elevat. Finalment, el negacionisme
de la unitat del català també és molt més acusat entre els
castellanoparlants: la neguen el 60,9% dels parlants habituals de
castellà, mentre que només ho fan el 37,2% dels catalanoparlants
habituals.

Resposta a la pregunta: “Creieu que català,
valencià i mallorquí són la mateixa llengua?”

37,2%

Només el 44,5% dels habitants de Catalunya són conscients de
la unitat de la llengua catalana. Aquesta és la realitat preocupant
que mostra un estudi encarregat per la Plataforma per la Llengua al
gabinet estadístic GESOP, alguns resultats del qual es fan públics
per primera vegada en aquest report. L’enquesta, feta sobre una
mostra de 1.602 persones del conjunt de Catalunya entre els
dies 1 i 5 de juliol de 2019, mostra que fins el 51% de la població
discrepa dels filòlegs i els lingüistes i afirma que la llengua que es
parla a Catalunya no és la mateixa que la que parlen valencians i
mallorquins.

100%

60,9%

Catalunya creuen que català,
valencià i mallorquí són llengües
diferents

Dades sobre l’opinió dels parlants

33,3%

05 La meitat dels habitants de
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06 El 7,5% dels nascuts

a l’estranger parlen català
habitualment a Catalunya
El 7,5% dels residents de Catalunya que són nascuts fora de
l’estat espanyol parlen català de manera habitual. Això representa
un de cada tretze, aproximadament. L’enquesta d’usos lingüístics
de la Generalitat de Catalunya de l’any 2018 indica que el 4,6%
d’aquestes persones parlen en català predominantment, mentre
que el 2,9% restant parlen tant en català com en castellà
habitualment. Les xifres d’ús del català entre els residents de
Catalunya que són nascuts a la resta de l’estat espanyol són
significativament més altes: el 16,9% afirmen que parlen en català
habitualment, dels quals el 10,1% de manera predominant, i el
6,8% restant en català i castellà indistintament. Això significa que
una de cada sis d’aquestes persones usa el català de manera
habitual. Pel que fa als que són nascuts a Catalunya, el 64,6%
parlen en català habitualment, dels quals el 55,4% el parlen
de manera predominant, i el 9,2% restant en català i castellà
indistintament. Això vol dir que gairebé dos de cada tres nascuts a
Catalunya parlen en català en el dia a dia.

07 El 42,3% de la població d’Andorra
parla sempre en català a les
botigues però només el 18,3%
ho fa als grans magatzems

Una enquesta del govern andorrà de l’any 2018 mostra que els
habitants del Principat d’Andorra tenen un comportament lingüístic
marcadament diferenciat segons la mida de l’establiment comercial.
Més de quatre de cada deu residents diuen que parlen sempre en
català al petit comerç, però menys de dos de cada deu diuen que ho
fan a les grans superfícies. A les botigues, el 42,3% parlen sempre
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en català, el 27,2% ho fan en català i en castellà, el 26,3% ho fan
sempre en castellà i el 4,2% usen d’altres llengües i combinacions.
Als grans magatzems, la xifra dels qui sempre parlen català es
redueix al 18,3%, i la dels qui usen el català i el castellà o només el
castellà creixen, respectivament, fins el 37,1% i el 38,8% (els qui usen
d’altres combinacions són el 5,8%). Les dades d’Andorra mostren
una tendència que no sembla produir-se a Catalunya, on els usos
lingüístics al petit comerç i les grans superfícies són molt homogenis.
Segons l’enquesta d’usos lingüístics del 2018 de la Generalitat de
Catalunya, el 19,9% dels residents usen sempre el català al petit
comerç, i als grans establiments ho fan el 17,1%; el 18,0% parlen més
català que castellà al petit comerç, i el 15,9% als grans establiments;
el 18,2% parlen català i castellà a les botigues, i el 18,7% als grans
establiments; el 10,0% parlen més castellà a les botigues, i l’11,9% a
les grans superfícies; el 32,2% parlen només castellà a les botigues,
i el 34,3% als grans establiments; el 0,7% usen d’altres llengües i
combinacions al petit comerç, i el 0,5% a les grans superfícies.
Usos lingüístics en el comerç a Catalunya i Andorra
100%

4,2%

5,8%

1,0%
0,7%

1,6%
0,5%

38,8%

32,2%

34,3%

10,0%

11,9%

18,2%

18,7%

18,0%

15,9%

19,9%

17,1%

90%
80%

26,3%

70%
60%

27,2%

50%
40%

37,1%

30%
20%

42,3%
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Petit comerç
Andorra

Només castellà
Català i castellà
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08 Menys del 15% dels habitants
de la ciutat de València parlen
habitualment en valencià

Menys del 15% dels habitants de la ciutat de València parlen
habitualment en valencià: el 13,7%, segons la darrera enquesta del
Baròmetre municipal d’opinió ciutadana de l’Ajuntament de València,
de març de 2020, i el 14,5%, segons l’anterior, de desembre de 2019.
Aquestes dades són el resultat d’agregar els qui diuen que la seva
llengua habitual és només el valencià i els qui diuen que ho és més
el valencià que el castellà. Si s’hi afegeixen els qui afirmen que parlen
habitualment “més castellà que valencià”, el percentatge ateny al voltant
del 30%: el 30,5% el març i el 28,0% el desembre. El percentatge dels
qui parlen només valencià habitualment és del 5,3% el març i del 6,1%
el desembre. Abans del desembre del 2019, el Baròmetre utilitzava una
altra classificació, de manera que, a la pregunta sobre la llengua habitual,
no s’hi demanava si es parlaven totes dues llengües però una més que
l’altra, sinó que tan sols es permetia de triar entre el valencià, el castellà,
l’ús habitual indistint de totes dues llengües, i “altres opcions”. Si es
prenen les tongades a partir del fet que l’enquesta és trimestral (entre
el febrer del 2018 i el setembre del 2019), una mitjana del 16,7% dels
habitants del Cap i Casal afirmaven que el valencià era la seva llengua
habitual, tot i que només ho era del 3,5% de manera exclusiva.

09 L’ús del català amb els fills

augmenta en 121.000 persones
entre el 2013 i el 2018 a Catalunya
Segons les dades de la darrera enquesta d’usos lingüístics de
la població de Catalunya del 2018, el 38,5% dels habitants amb
fills fan servir només el català o més el català que el castellà
en la interrelació lingüística amb el fill gran. Això és més que en
l’enquesta anterior, del 2013, en què el percentatge era del 37,3%.
Segons l’Informe de política lingüística del 2018, aquest increment
percentual significaria un augment de 121.000 persones.
D’una altra banda, el 6,4% parlen amb el fill gran en català i en
castellà indistintament, el 7,5% hi parlen més en castellà que en
català, i entorn de l’1% hi parlen en català i en d’altres llengües.
El 44,1% parlen amb el primogènit només en castellà, una dada
lleugerament més baixa que la del 2013, que era del 46,3%. Tot i la
tendència lleugerament favorable al català, el percentatge de pares
que s’adrecen als fills majoritàriament en català encara no assoleix
el 46,7% del 2003.

Llengua habitual a la ciutat de València entre el febrer
del 2018 i el setembre del 2019
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11 8.000 nord-catalans recuperen
els canals de la CCMA

D’ençà de mitjan febrer de 2020, 8.000 habitants de la comarca
del Conflent, a la Catalunya del Nord, poden tornar a veure els
canals de ràdio i televisió de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals. Això ha estat possible gràcies a la instal·lació d’una
antena per iniciativa del Casal del Conflent i de la Plataforma per la
Llengua. L’acció es va poder finançar amb els donatius obtinguts a
partir d’una campanya de micromecenatge. A més, s’ha començat
a treballar per a poder instal·lar d’altres repetidors a la comarca i
aconseguir que la televisió i la ràdio en català puguin arribar a una
audiència potencial de fins a 16.000 persones.

10 El 47,5% dels castellanoparlants

de Barcelona que havien assistit
al teatre el 2019 havien vist la
darrera obra en català
Una enquesta elaborada pel GESOP a Barcelona entre el 27 i el
31 de gener del 2020 per encàrrec de la Plataforma per la Llengua
indica que el 41,9% dels barcelonins van anar com a mínim una
vegada al teatre durant l’any 2019 i que el 64,2% d’aquests van
veure la darrera obra en llengua catalana i el 32,8% la van veure
en castellà. El 80,4% dels catalanoparlants que havien anat al
teatre durant el 2019 deien que havien vist la darrera obra en
català, i només el 18,2% l’havien vista en castellà. Entre els
castellanoparlants, els qui havien vist la darrera obra en català
eren el 47,5%, mentre que els qui l’havien vista en castellà eren
el 49,4%. El 67,7% dels qui afirmaven que la darrera obra a què
havien assistit era en català eren dones. La xifra baixava al 59,5%
entre els homes.

16

La situació dels mitjans audiovisuals en català a la Catalunya del
Nord és precària. A començament dels anys 1990 la programació
de la CCMA arribava al Conflent gràcies a uns repetidors instal·lats
a la zona per l’Associació Alentorn i el Sindicat de Televisió del
Conflent. Tanmateix, el senyal dels repetidors es va perdre amb
la implantació de la TDT i l’apagada analògica consegüent. L’única
ràdio nord-catalana que hi emetia exclusivament en català és
Ràdio Arrels.
A diferència d’altres països europeus, els estats espanyol i francès
posen traves a la reciprocitat de mitjans de comunicació en català,
malgrat que Espanya ha ratificat la Carta europea de les llengües
regionals o minoritàries, que obliga els estats signants a no limitar
el contacte i l’intercanvi entre parlants per criteris administratius.
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12 La publicació de llibres en català
es redueix un 15% en un any

Segons l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), la
publicació de llibres en català a l’estat espanyol es va reduir dels
12.041 el 2017 als 10.242 el 2018. Això representa un descens de
gairebé el 15%. Es tracta de la xifra més baixa de publicacions
en català des del 2012, quan van sortir a la venda 9.937 llibres en
aquesta llengua. Per posar aquestes dades en context, l’Informe
de comerç interior del llibre del 2018, que publica la Federació de
Gremis d’Editors d’Espanya, mostra que el nombre de publicacions
en d’altres llengües de l’estat espanyol també va a la baixa, per bé
que no de manera tan pronunciada: entre el 2017 i el 2018 l’edició
en castellà baixa el 12,7%, l’edició en gallec el 9,4% i l’edició en
basc el 5,9%.
Títols publicats a l’estat espanyol en diferents llengües
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Català

9.937

10.268

10.850

11.480

11.188

12.041

10.242

Castellà

61.664

58.612

59.041

59.920

61.477

65.961

57.605

Basc

1.525

1.562

1.696

1.798

1.790

1.958

1.842

Gallec

1.848

1.747

1.881

1.785

1.859

1.886

1.708

Altres

4.202

4.246

5.040

5.198

5.181

5.416

4.805

Títols publicats a l’Estat espanyol en diferents llengües
Títols publicats en català entre el 2012 i el 2018
13.000
11.750
10.500

9.937

10.268

2012

2013

10.850

11.480

11.188

12.041
10.242

9.250
8.000
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13 S’estrena Favorits, la primera
coproducció d’À Punt Media,
IB3 i TV3

L’any 2019 el marc comunicatiu en català va rebre un impuls nou
amb la primera coproducció realitzada per les tres televisions
públiques del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya: Favorits.
El nou programa explicava als espectadors continguts sorprenents
extrets d’internet, amb un èmfasi especial en la gent real darrere
dels perfils de les xarxes socials i en les campanyes promogudes
en línia. En paral·lel es fan cessions de drets d’imatge entre
cadenes –Merlí a À Punt i La forastera a TV3–, i coproduccions
entre À Punt i TV3, com la sèrie La Fossa. No obstant això, la
Generalitat Valenciana es continua oposant a la reciprocitat
d’emissions amb TV3 i IB3 en el seu territori d’administració,
malgrat que el Govern de les Illes Balears i la Generalitat de
Catalunya han reclamat reiteradament de poder emetre À Punt en
els seus. Fins avui, el conveni es restringeix a l’intercanvi a dues
bandes entre IB3 i TV3.

14 Una cançó en català de Rosalia

supera els dos milions de visites
en un dia al Youtube
La cantant Rosalia, el fenomen musical internacional, va estrenar
el juliol de l’any 2019 “Milionària”, la seva primera cançó en català,
després d’un repertori d’èxit en llengua castellana. El senzill de
l’estrella mediàtica del Baix Llobregat va assolir en 24 hores la xifra
rècord de 2 milions de visites al Youtube. Mai abans una cançó
en català no havia experimentat una xifra tan espectacular en tan
poc temps. Nogensmenys, la cançó en català amb més visites
en aquesta plataforma és ”Els dies de la setmana” de Dàmaris
Gelabert, una cançó educativa per als infants amb més de 200
milions de reproduccions des del gener del 2014.
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15 Netflix no ofereix en català

331 pel·lícules que ja tenen
versió en aquesta llengua

a la promoció del cinema en
català entre el 2013 i el 2019

L’article 17 de la Llei del cinema de Catalunya estableix que les
empreses distribuïdores de les pel·lícules, quan les “distribueixin per
canals diferents de la projecció en sales d’exhibició cinematogràfica”,
han d’incloure “la versió en llengua catalana en el menú lingüístic”
si prèviament s’han “estrenat a Catalunya doblades o subtitulades
en català”. Això significa que les empreses distribuïdores tenen
l’obligació de garantir que totes les pel·lícules que s’han estrenat
doblades o subtitulades en català en sales de Catalunya enviïn
aquesta versió en les mateixes condicions en què s’envia, per
exemple, la versió en castellà a tots els canals de distribució
(televisions, plataformes digitals, DVD, etc.) després de l’estrena a
les sales. Tanmateix, aquest precepte és àmpliament ignorat.

El govern de Pedro Sánchez va reconèixer en la resposta a una
pregunta parlamentària del senador basc Jon Iñarritu que l’executiu
espanyol havia destinat 0 euros a la promoció de la producció
cinematogràfica en llengües oficials diferents del castellà entre l’any
2013 i el 2019. Aquesta dada contrasta amb les grans quantitats
de diners que tant l’executiu de Mariano Rajoy com el de Pedro
Sánchez mateix van destinar a la producció cinematogràfica en
castellà entre el 2013 i el 2018. L’Institut de la Cinematografia i de
les Arts Audiovisuals havia pressupostat per a aquell període 402
milions d’euros en ajudes a la producció de cinema, dels quals
van ser concedits finalment 385 (el 95,7%), que van ser invertits
majoritàriament a produccions en castellà.

Netflix, una de les plataformes audiovisuals més importants, oferia
al final del 2019 un total de 2.092 pel·lícules, però només 4 tenien la
versió en català, dues perquè l’original era en aquesta llengua, i les
altres dues eren subtitulades. La plataforma audiovisual no oferia
cap pel·lícula amb doblatge en català. La dada és especialment
xocant perquè 331 pel·lícules i documentals de les 2.092 del seu
catàleg ja tenien una versió en català, doblada o subtitulada, que
no apareixia en la seva oferta. A més, 326 d’aquests 331 films
han rebut finançament públic de les administracions catalanes
pel doblatge o subtitulat en català, ja bé sigui de subvencions
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, o del
pressupost de la CCMA.

Cal tenir present que l’Institut de la Cinematografia depèn del
ministeri de Cultura espanyol i que els decrets de reestructuració
ministerial pels quals s’han creat els dos gabinets de Pedro Sánchez,
el del 2018 i el del 2020, encomanen a aquest ministeri “la promoció
i difusió de la cultura en espanyol”, sense cap referència equivalent
per a la resta de llengües autòctones de l’estat espanyol.

La Llei del cinema mateixa tipifica com a infracció molt greu
l’incompliment de les obligacions lingüístiques de les empreses i
encomana a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya
la imposició de les sancions corresponents. Tanmateix, no hi ha
constància que mai s’hagi sancionat les empreses distribuïdores
que han fet infraccions per aquest motiu.
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16 El govern espanyol inverteix 0 €

Any

Pressupost per a
obres
cinematogràfiques (€)

2013

36.900.000

Pressupost
executat (€)

Pressupost per a la
promoció del
cinema en català (€)

33.846.550,94

0

2014

61.831.321

61.694.369,02

0

2015

49.477.068

42.245.439,00

0

2016

70.150.000

67.118.071,13

0

2017

71.675.000

70.342.905,74

0

2018

111.876.600

109.537.327,00

0

TOTAL

401.909.989

384.784.662,83

0

21

INF
OR
ME
CAT

2020

EMPRESA
I SERVEIS
17 Només el 19,8% dels llibres
que s’exposen en les grans
superfícies de Catalunya
són en català

Un estudi de la Plataforma per la Llengua en establiments en què es
venen llibres a Catalunya ha pogut constatar que els llibres en català
són molt poc visibles en les grans superfícies. En conjunt, només el
19,8% de les obres que s’oferien als clients eren en la llengua pròpia
del país. Tanmateix, les dades eren prou diferents segons el públic al
qual s’adreçaven: entre els llibres exposats que s’adreçaven al públic
general, el 15,8% eren en català, mentre que la presència del català
arribava al 36,8% en el cas dels que s’adreçaven al públic infantil i
juvenil. Les dades també variaven molt segons l’establiment: l’oferta
en català als hipermercats Esclat superava el 50%.

18 El català genera 2.000 milions
d’euros i crea 56.000 llocs
de treball al País Valencià

L’any 2019 es va presentar el primer estudi d’impacte econòmic de
la llengua al País Valencià, encarregat per la Conselleria d’Educació
de la Generalitat Valenciana a l’Institut Valencià d’Investigacions
Econòmiques (IVIE). La constatació principal de l’estudi és que la
presència del català genera 2.065 milions d’euros –el 2,1% del
producte interior brut– i 56.367 llocs de treball –que vindria a ser el
3% de l’ocupació total del territori. L’estudi indica quatre grans sectors
en què la llengua exerceix un paper determinant en la generació
d’activitat econòmica: les indústries de la llengua (ensenyament,
traducció i assessorament lingüístic), la cultura i els mitjans de
comunicació, el sector de l’educació i les administracions públiques.
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19 Inditex, el segon grup de

distribució tèxtil de més
facturació del món, incorpora
el català en l’etiquetatge
dels seus productes
El grup Inditex és la cinquena empresa espanyola de més facturació
del mercat espanyol i el segon grup de distribució tèxtil de més
facturació del món. És entre les 100 empreses més rellevants del
món i té més de 7.000 botigues arreu. Gràcies a les demandes de
la Plataforma per la Llengua, aquest grup va assumir els deures
lingüístics que exigeix la normativa catalana i a partir del 2019 va
començar a etiquetar en català els seus productes. La Llei del Codi
de consum de Catalunya obliga des del 2010 que l’etiquetatge
estigui disponible en català, i això ha estat validat pel Tribunal
constitucional espanyol en dues sentències, del 2017 i del 2018.
Des del 2019, els consumidors trobaran en català les dades
obligatòries que acompanyen qualsevol peça de roba d’Inditex,
siguin les etiquetes a la peça o les informacions en les capses i
els embolcalls dels productes. Marques tan conegudes com Zara,
Bershka, Stradivarius o Pull&Bear presenten ara les informacions
en català, juntament amb la resta de llengües que ja hi apareixien, i
amb l’afegit també del gallec i el basc, que s’han incorporat al mateix
temps que el català, tot i que no són obligatoris. El canvi a Inditex
també ha incentivat que aquest 2020 empreses com Mango hagin
començat a introduir el català en els seus productes, i que Desigual,
Tendam, Punto Roma, Custo, Canada House, Calzedonia o Zeeman
s’hi hagin compromès.

20 Les 9 marques de telèfon

mòbil més venudes a Andorra,
Espanya, França i Itàlia
ja incorporen el català
Nou marques de telèfons mòbils van acaparar durant el 2019
el 94% de les vendes de l’estat espanyol. A començament del
2020, totes incorporaven el català. Són, per ordre de més a menys
vendes: Samsung, Huawei, Apple, Xioami, BQ, LG, Sony, Motorola
i OnePlus. Els darrers d’afegir la llengua a la seva configuració van
ser el gegant xinès Xiaomi el 2018 i l’americana Motorola, entre
el final del 2019 i el començament del 2020. Fins aquell moment,
Motorola s’hi havia mostrat obertament reticent. En tots dos casos
la Plataforma per la Llengua havia mantingut un contacte amb les
empreses per a demanar el canvi. Als altres estats amb territoris
catalanoparlants les nou marques de telèfon mòbil més venudes
també incorporen el català: a França i Itàlia hi ha també, entre les
primeres nou marques, Assus i Oppo, que també incorporen el
català, i a Andorra, Wiko també reuneix totes dues característiques.
Les marques més venudes de mòbils el 2019 a Espanya
per percentatge de vendes (el 2020 totes inclouen el català)
Samsung

28,46%
20,52%

Huawei
Apple

20,20%

Xiaomi

14,90%

BQ

3,34%

LG

2,80%

Sony

1,46%

Motorola

1,42%

OnePlus

0,82%
0%
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21 El 90% dels restaurants de

Catalunya amb estrelles Michelin
tenen la pàgina web en català
El 90,2% dels 51 restaurants que hi ha a Catalunya amb estrelles
Michelin (46) tenen el web corporatiu en català. Només n’hi ha
cinc que no fan servir el català al web. Quatre són a la ciutat de
Barcelona i el cinquè és a Salou.
A la resta del domini lingüístic hi ha 36 establiments més amb
estrelles Michelin, però són 34 (el 94,5%) els que no tenen el web
en català. Al País Valencià hi ha 22 restaurants amb una o més
estrelles Michelin, però només dos tenen el web disponible en
català. A les Illes Balears hi ha 9 restaurants amb estrelles Michelin,
i a la Catalunya del Nord n’hi ha 5, però cap no té el portal web en
català. A la Franja, a Andorra i a l’Alguer no hi ha cap restaurant amb
estrelles Michelin. En total, doncs, al domini lingüístic català hi ha
48 restaurants, dels 87 que tenen estrelles Michelin, que tenen el
portal corporatiu disponible en català (55,2%).
Restaurants amb estrelles Michelin que tenen versió
web en català
100%

10%

91%

100%

100%

75%

50%
90%
25%
9%

0%
Catalunya
(del Sud)
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País Valencià
Web en català

Illes Balears
Web no en català

Catalunya
del Nord

22 SEAT ignora el català tot i que
és el seu 5è mercat lingüístic

SEAT és una empresa automobilística que té la seu a Catalunya
des de l’any de fundació, el 1949. És l’empresa catalana amb
més facturació i la marca del sector de l’automòbil més venuda a
Catalunya i a Espanya. El 2019, Catalunya, el País Valencià i les Illes
Balears van representar el 26,6% de matriculacions de turismes de
tot l’estat espanyol. Si aquest percentatge s’extrapola a les vendes
de SEAT a l’estat espanyol, només en els territoris d’Espanya on el
català és oficial s’han venut aproximadament uns 29.000 vehicles.
Això vol dir que el nostre seria, com a mínim, el 5è mercat de SEAT
més important en l’àmbit mundial, per sota d’Alemanya, el Regne
Unit, la resta d’Espanya i França.
Tanmateix, ni el portal web de SEAT, ni les seves comunicacions
a les xarxes socials, ni la pantalla dels vehicles, ni la veu de
l’ordinador, ni la connectivitat per mòbil, ni tan sols els manuals dels
automòbils, són en català, tot i que la llei preveu aquest darrer cas.
En canvi, SEAT sí que fa servir la llengua de cada lloc en la totalitat
dels altres mercats que són comparables, i en molts d’altres que
són més petits per a l’empresa.
El portal web, per exemple, té més de 50 versions lingüístiques,
i SEAT no té cap problema de fer servir el búlgar, el serbocroat,
l’estonià, l’eslovè, l’hongarès, l’hebreu, el macedoni, el danès, el
noruec, el finès, l’ucraïnès, el grec, l’eslovac, el txec o el romanès;
o el francès i el neerlandès per a Bèlgica, i l’italià, l’alemany i
el francès per a Suïssa. Als territoris de parla catalana hi ha 76
concessionaris, a Estònia només n’hi ha 1, però els clients estonians
disposen de totes les atencions lingüístiques en estonià (web,
pantalla del vehicle, manuals del cotxe, ...). Ateses aquestes
circumstàncies i atès que l’empresa es ven justament com una
marca arrelada a Barcelona, SEAT és, segurament, el cas més
flagrant d’empresa amb voluntat discriminatòria clara vers el client
de parla catalana.
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23 El 66,7% dels consumidors

de Catalunya volen l’etiquetatge
en català
Dins del Programa “Emmarca’t” que du a terme la Direcció General
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, l’any 2016 es va
fer una enquesta a 2.000 consumidors. A la pregunta “Us agradaria
trobar el català en l’etiquetatge de les vostres marques preferides?”,
el 66,7% va respondre que sí. De fet, només el 18,4% deia que no
li agradaria de trobar-l’hi. Feta la mateixa pregunta en relació amb
embalatges i paquets, el percentatge era similar, del 66,2%.
Opinió dels consumidors de Catalunya sobre l’etiquetatge
en català

18,4%

tot i que el 57,1% dels centres
logístics que té a Espanya són
en territori catalanoparlant

14,9%

66,2%
Embalatge i paquets

17,7%
16,1%

0%

25%

50%
Sí
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No

Indiferent

75%

Catalunya és l’únic territori de tot Europa en què hi ha unes
pràctiques il·legals tan esteses (del voltant del 90%) i en què
l’administració no tramita cap sanció, malgrat que la Llei mateixa hi
obliga i malgrat que sí que ho fa per al castellà, emparant-se en la
Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris o d’altres
lleis d’etiquetatge estatals.

24 Amazon discrimina el català,

66,7%
Etiquetes

La realitat del català en l’etiquetatge, però, és tota una altra. Segons
càlculs de la Plataforma per la Llengua, el percentatge real de
productes que estan etiquetats en català a Catalunya no arriba al
10%. Cal afegir que la Llei del Codi de consum de Catalunya estipula
que els consumidors catalans tenen el dret de rebre en català la
informació obligatòria d’aquests productes. Aquest dret, i l’obligació
corresponent de les empreses, és el mateix que hi ha per a tots els
consumidors parlants de llengües europees de dimensions similars
al català en els països corresponents.

100%

El gegant empresarial del comerç i el repartiment electrònic
Amazon continua en expansió pel domini lingüístic del català,
amb l’obertura i consolidació de magatzems, centres i estacions
logístiques. Amazon té en territoris catalanoparlants 4 dels 7
centres logístics de l’estat espanyol (el 57,1%), 1 dels 2 centres
Prime Now de distribució ràpida (el 50%) i 7 de les 16 estacions
de distribució territorial (el 43,8%), a més del Seller Support Hub,
que inclou un equip de 500 persones, per a les empreses del sud
d’Europa. Tot i així, sembla que l’empresa no considera aquesta
implantació en els territoris catalanoparlants un motiu suficient per
a incorporar la llengua en el seu portal de compravenda i en els
serveis que ofereix.
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25 De les 134 normes aprovades el

2019 que imposen el castellà, 41
afecten el sector privat
En la societat espanyola –i més recentment fins i tot en una part de
la catalana– hi ha la creença que la implantació del castellà en els
territoris catalanoparlants es deuria únicament a la voluntat lliure
dels ciutadans d’adoptar aquesta llengua i a les forces del mercat,
mentre que el català seria una llengua que es manté de manera
artificial amb tota mena de regulacions i imposicions. En realitat, el
castellà és la llengua blindada i la més imposada per llei, també en
el món del consum. El castellà és l’única llengua oficial de l’estat
espanyol, i l’única que l’estat espanyol ha sol·licitat que sigui oficial
a la Unió Europea. A més, tots els ciutadans espanyols tenen
imposat el coneixement del castellà en la Constitució espanyola
com un deure individual.
Lleis que imposen el castellà en els àmbits de l’empresa
i el consum

Aquest marc jurídic implica que cada any les institucions espanyoles
i europees aproven una gran quantitat de normativa específica amb
clàusules lingüístiques que resulten discriminatòries del català.
L’any 2019 es van aprovar un total de 134 normes que privilegien
el castellà i releguen el català. 41 d’aquestes 134 regulen l’àmbit
de les empreses i el consum: 12 són estatals, 26 europees, i 3
d’organitzacions internacionals (en el cas de les organitzacions
internacionals diferents de la Unió Europea, les imposicions del
castellà se solen produir quan els tractats esmenten “la llengua
del país” o “la llengua nacional”, termes que per a la pràctica
administrativa i judicial espanyola fan referència únicament al
castellà). Fins a 26 de les normes en qüestió regulaven l’àmbit
específic de l’etiquetatge i hi imposaven el castellà: 5 són estatals,
20 europees i 1 de la Comissió Econòmica per a l’Europa de les
Nacions Unides. Aquesta situació de subordinació legal del català
no és nova del 2019, sinó que es produeix cada any. El 2018 es
van aprovar un total de 138 normes que discriminaven el català,
51 de les quals regulaven l’àmbit del consum, i 37 específicament
l’etiquetatge.
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27 Nouvinguts de 28 països

impulsen una campanya perquè
els catalanoparlants els parlin en
català

26 El 77% de de les famílies

d’alumnes d’ESO del Baix Segura
volen que els seus fills estudiïn
valencià
Al Baix Segura, la comarca més meridional del domini lingüístic, el
retrocés del català ha estat una constant des del segle XVIII. En
aquella època, fins i tot les actes municipals de l’Ajuntament d’Oriola
s’escrivien en català. A partir d’aleshores el retrocés ha estat
progressiu fins a enquadrar 26 dels 27 municipis de la comarca en el
bloc castellanoparlant del País Valencià.
No obstant això, cada vegada menys alumnes escolaritzats a l’ESO
als municipis castellanoparlants de la comarca s’acullen a l’exempció
d’aprendre valencià que contemplen la Llei d’ús i coneixement
del valencià i la Llei del plurilingüisme. La xifra d’alumnes que van
sol·licitar l’exempció al Baix Segura el 2019 se situava en el 23%,
mentre que quatre anys abans, el 2015, era del 34%.
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El juliol del 2019, un grup de nouvinguts va iniciar la campanya “No
em canviïs la llengua”, una iniciativa per a combatre la tendència que
tenen molts catalanoparlants de passar-se al castellà quan sospiten
que l’interlocutor pot no tenir el català de llengua primera. L’hàbit
dels catalanoparlants de canviar al castellà a partir de suposicions
sobre l’interlocutor és en darrera instància una conseqüència de
la repressió històrica que hi ha hagut sobre la llengua catalana.
Tanmateix, i malgrat que aquest hàbit sovint es racionalitza com
una “cortesia” i una mostra de “bona educació”, molts immigrants
el perceben com una mostra de distanciament, com una actitud
discriminatòria.
Els impulsors de “No em canviïs la llengua” van decidir de combatre
aquest hàbit compartint les seves experiències amb la llengua
catalana. A data de 15 d’abril del 2020 havien produït 55 vídeos, en
què immigrants de 28 països reflexionaven sobre el problema del
canvi de llengua i demanaven als catalanoparlants un canvi d’actitud.
Els països d’origen dels participants eren de cinc continents
diferents: Alemanya, els Països Baixos, Itàlia, Espanya, Portugal, el
Regne Unit, Romania, Rússia i Suïssa a Europa; Mèxic i Hondures a
l’Amèrica del Nord i Central; l’Argentina, el Brasil, l’Equador, el Perú,
l’Uruguai, Veneçuela i Xile a l’Amèrica del Sud; Algèria, el Congo,
la Costa d’Ivori, Etiòpia, el Marroc i el Senegal a l’Àfrica; l’Índia, el
Pakistan, Síria i la Xina a l’Àsia.
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28 11,6% més d’inscrits que l’any

anterior als exàmens oficials
de català del 2019 a Catalunya
Fins a 5.192 persones es van inscriure l’any 2019 a les proves
oficials de català que organitza la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xifra representa
un augment de l’11,6% respecte dels inscrits el 2018, que van ser
4.652. El 2018 ja havia representat un augment del 4,5% respecte
de l’any precedent. El 2019, com els altres anys, la major part de les
inscripcions van ser per a les proves dels nivells C1 (2.413 persones,
el 46,48%) i C2 (1.807 persones, el 34,80%). El 2019 es van acabar
presentant als exàmens el 70,76% dels inscrits, 3.674 dels 5.192.
Les proves es van celebrar en diverses localitats de la Catalunya
sota administració autonòmica, però també a Fraga i a Perpinyà.

29 Sis de cada deu treballadors de

la Universitat de València tenen
els nivells C1 o C2 de català
El 61,6% de la plantilla de la Universitat de València estava acreditada
en llengua catalana l’any 2019, un increment de més de 15 punts
respecte del 2015, quan era del 46,2%. Entre els professors
d’incorporació recent, el grau d’acreditació en la llengua del país
era encara més destacat: el 92,2% del professorat ajudant doctor
i el 90,0% del professorat nou tenien acreditat el nivell C1 o C2 de
llengua catalana. Així, almenys nou de cada deu professors nous
eren competents en la llengua pròpia del país. De fet, les xifres de
treballadors en general i de professors nous en particular acreditats
en català podria ser encara més alta, perquè la Universitat de
València no sempre té constància dels certificats de llengua que
no ha expedit ella mateixa o la Generalitat Valenciana, per bé que
també dona validesa als que expedeixen d’altres institucions, com
l’Institut Ramon Llull, la Generalitat de Catalunya, el Govern Balear o
el Govern d’Andorra.
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Aquest augment és, sobretot, a causa de l’aplicació del Pla
d’increment de la docència en valencià aprovat per la institució el
2012. El reglament d’usos de la Universitat també estableix en
l’article 5 el valencià com la llengua pròpia i oficial, i la llengua d’ús
general i prioritari, tant en l’activitat institucional com en l’acadèmica
i administrativa. Per al curs 2019-2020 s’ha fet una oferta acadèmica
en català del 41,8%. L’increment de la presència de la llengua pròpia
és notable, si es té en compte que el 2012 era d’un 25%.
Percentatge de coneixements acreditats de valencià
a la Universitat de València
61,6%

Tota la plantilla

46,2%

90,0%

Professorat nou
contractat

80,4%

92,2%

Professorat
ajudant doctor

64,3%
0%

25%

50%
2015

75%

100%

2019
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30 El 92,3% dels algueresos voldrien
que els alumnes aprenguessin
el català a l’escola

Més de nou de cada deu algueresos es mostraven d’acord amb la
introducció del català a l’escola l’any 2015. Segons una enquesta
elaborada per la Generalitat de Catalunya aquell any, el 92,3% dels
habitants de l’Alguer, la ciutat catalanoparlant de Sardenya, eren
favorables que els seus fills aprenguessin català a l’escola.
Tanmateix, l’atracció dels algueresos pel català no es limita a
l’educació dels infants, i la voluntat d’incorporar-lo al sistema
educatiu no respon tan sols a criteris acadèmics o d’enriquiment
cultural: fins el 77,2% de la població afirmava en la mateixa enquesta
que volia conèixer el català i utilitzar-lo en el dia a dia, ja fos com a
idioma únic, principal o secundari.
Només el 30,7% de la població algueresa és activament competent
en català, fet que mostra que a la ciutat hi ha una necessitat
d’aprenentatge de la llengua que no està coberta. D’acord amb
aquesta necessitat i la voluntat dels algueresos, i d’acord amb la Llei
de política lingüística aprovada pel Parlament sard l’estiu del 2018, la
Plataforma per la Llengua va impulsar l’any 2019 una campanya de
signatures perquè els algueresos mateixos demanessin al govern de
la Regió Autònoma de Sardenya d’aprovar un reglament d’actuació
per a la introducció efectiva i regulada de l’ensenyament en alguerès
a les escoles de la ciutat en tots els ordres i graus.
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31 El Consell d’Europa demana

la derogació de la llei de
plurilingüisme valenciana perquè
no permet la immersió lingüística
en català de cap alumne
L’11 de desembre del 2019 el comitè de ministres del Consell
d’Europa va publicar les cinquenes recomanacions periòdiques
a Espanya per a la conformitat amb la Carta europea de les
llengües regionals o minoritàries (CELROM). La CELROM és un
tractat internacional que l’estat espanyol va ratificar l’any 2001
i que protegeix alguns drets dels ciutadans que parlen llengües
autòctones que els estats no reconeixen plenament.
Una de les recomanacions més remarcables que va fer el comitè
de ministres a Espanya va ser que eliminés “les limitacions a
l’ensenyament [...] del valencià/català a València”, en referència a
la nova Llei de plurilingüisme en l’educació aprovada per les Corts
Valencianes l’any 2018. El comitè de ministres es va inspirar en
les conclusions del comitè d’experts de la CELROM, un òrgan
assessor: “la Llei d’educació plurilingüe de 2018 no és conforme
amb l’instrument de ratificació [de la CELROM] perquè fa
impossibles, entre d’altres, els models de programa d’immersió”.
La Llei de plurilingüisme havia eliminat les línies separades
d’immersió lingüística en valencià i castellà i les havia substituïdes
per un model únic amb percentatges variables d’una llengua i l’altra,
que cada centre tenia autonomia d’especificar. El curs 2019-2020,
el 54% de les escoles valencianes van optar per un arranjament
lingüístic en què el català era la llengua predominant en més
d’un 45% de les hores lectives en les assignatures que no eren
de llengua. En canvi, el 34% van optar per una distribució amb
predomini del castellà. El model permet un màxim del 60% per al
català i el castellà, i un mínim del 25%.
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32 Més de mig milió de barcelonins
volen aprendre català
o millorar-ne el nivell

Segons l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya del
2018, encarregada pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, 500.883 residents de la ciutat de Barcelona volen aprendre
o millorar les competències lingüístiques de català, gairebé un terç
dels veïns. Aquesta xifra desmenteix categòricament la idea que
Barcelona viu d’esquena a la llengua i que aquesta no genera interès
entre els residents. Segons la mateixa enquesta, la competència
entre els residents de la ciutat comtal en lectura i escriptura en
català ha millorat significativament. El 2018, el 60,6% de la població
deia que sabia escriure en català, i el 85,3% que el sabia llegir. Això
és lleugerament superior a les dades del 2013, quan els qui sabien
escriure català eren el 59,1% i els qui sabien llegir-lo eren el 83,5%,
i sensiblement superior a les dades de l’any 2001, quan només el
41,1% sabien escriure català, i el 75,0% el sabien llegir.

33 Només el 30,6% del jovent

de les Illes Balears parla
majoritàriament en català
amb els companys d’estudi
El 30,6% dels joves de les Illes Balears entre els 15 i els 24 anys
–menys d’un terç– parlen principalment en català amb els companys
d’estudi. El 16,5% diuen que el català és l’única llengua que usen
amb els companys, i el 14,1% que l’usen més que el castellà. El
15,3% diuen que parlen català i castellà indistintament, que vol dir
que un 45,9% dels estudiants entre els 15 i els 24 anys parlen el
català de manera habitual. Per una altra banda, el 31,0% dels al·lots
diuen que no parlen mai en català amb els companys, i el 19,3% que
hi parlen més en castellà.
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En contrast, el 62,0% dels més grans de 65 anys diuen que parlen
principalment en català amb els antics companys d’estudi, el 38,7%
de manera exclusiva, i el 23,3% més que en castellà. El 10,3%
diu que parla indistintament en català i en castellà amb els antics
companys, i això situa l’ús habitual del català entre aquest grup
d’edat en el 72,3%. Entre els grans, només el 17,7% diuen que
parlen majoritàriament en castellà amb els excompanys: el 13,1%
en exclusiva, i el 4,6% més que en català.
Aquestes dades mostrarien un retrocés clar de l’ús social de la
llengua catalana en les noves generacions de ciutadans de les
Illes Balears, quelcom que és força preocupant si es té en compte
que són les generacions noves les qui han rebut la formació
acadèmica majoritàriament en llengua catalana. Això no fa sinó
provar la necessitat d’un canvi profund de les polítiques lingüístiques
endegades per les administracions públiques, que vagin més enllà
de les que ja hi ha en matèria educativa.
Usos lingüístics amb els companys o antics companys
d‘estudi a les Illes Balears
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35 Només el 4,3% dels exàmens

d’advocacia celebrats en el
conjunt de Catalunya, les Illes
Balears i el País Valencià el 2019
van ser en català

34 L’ús del català en els documents
notarials el 2018 és del 9,4%,
la segona xifra més baixa dels
darrers anys

Per primera vegada en molt de temps, el 2018 es van fer més
documents notarials en català que l’any anterior, en concret 5.004
més, un increment del 6,1%. Segons dades del Col·legi de Notaris
de Catalunya, l’any 2018 es van redactar 86.915 documents notarials
en català, el 9,4% del total, mentre que l’any 2017 se n’havien escrit
81.911, el 8,9%. En termes relatius, la xifra de 9,4% per al català
és encara la segona més baixa dels darrers anys, però en termes
absoluts no es feien tants documents en català des del 2012.

L’any 2019, només el 4,3% d’examinands van demanar de fer
l’examen d’accés a l’advocacia en català als territoris catalanoparlants
de l’estat espanyol (89 de 2.048, 1 de cada 24). Tot i que les xifres
no van ser bones per al català en cap de les tres capitals del domini
lingüístic en què es van celebrar els exàmens, hi va haver diferències
significatives: a Barcelona van respondre la prova en català el 7,3%
dels interessats (87 de 1.191), a València el 0,3% (2 de 761) i a Palma
cap ni un, el 0,0%.
L’arraconament tradicional del català en el sistema judicial, les traves
constants que hi troba, l’ús hegemònic del castellà en el Butlletí
Oficial de l’Estat i la tendència de les universitats d’ensenyar la
matèria i els conceptes en castellà dificulten que els estudiants optin
per usar el català en l’examen d’accés a la professió. En aquest
sentit, la prova mateixa només es va poder fer en català a partir del
2016, i ha presentat errades de numeració en algunes convocatòries.
El report de la Plataforma per la Llengua “Dades de l’ús de la
llengua als Graus de Dret i Màsters d’Advocacia de les universitats
catalanes” mostra que l’any 2018 només eren en català el 40%
de les hores lectives del Grau de Dret i el 29% de les del Màster
d’Advocacia en el conjunt d’universitats catalanes.

L’estudi sobre els usos lingüístics i la presència del català a les
oficines notarials de Catalunya, publicat el 2018 per la Plataforma per
la Llengua, va mostrar precisament que la majoria de les notaries no
oferien l’opció de triar la llengua en què es redacten els documents
notarials o les escriptures, i que això influeix sense dubte en la
llengua que s’hi usa finalment.
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36 920 treballadors de

l’Administració de Justícia van
seguir cursos de llengua catalana
i llenguatge jurídic l’any 2018
El personal dels jutjats forma part de l’Administració general de
l’estat i només està obligat a conèixer el castellà, mentre que
el català es considera un simple mèrit. Tanmateix, els ciutadans
tenen el dret d’usar el català en les relacions amb l’Administració
general de l’estat radicada en territoris en què el català és llengua
oficial, també amb l’Administració de Justícia. Per aquesta raó, el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ofereix
formació de llengua catalana i de llenguatge jurídic al personal del
sistema judicial.
L’any 2018 es van inscriure als cursos organitzats pel Departament
de Justícia 920 treballadors, i 492 els van completar. El 70,2% (646)
dels estudiants van seguir el curs de llenguatge jurídic català, el
15,3% (141) el del nivell avançat C1, el 7,1% (65) el del nivell mitjà-alt
B2, el 6,1% (56) el del nivell mitjà-baix B1, i l’1,3% (12) el del nivell
bàsic A2. Van completar el curs de llenguatge jurídic el 55,6% dels
estudiants (359 de 646), el de C1 el 54,6% (77 de 141), el de B2 el
36,9% (24 de 65), el de B1 el 48,2% (27 de 56) i el d’A2 el 41,6%
(5 de 12).

Treballadors del sistema judicial que van seguir i
completar els cursos optatius de català l’any 2018
5
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Curs de nivell C1
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Curs de llenguatge
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287
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525

700

No van completar el curs

El percentatge de treballadors que participen en aquests cursos
és molt baix sobre el conjunt de funcionaris judicials. Cal tenir
present que els cursos donen punts de mèrit que en molts casos
serveixen per a demanar trasllats posteriors fora de Catalunya, fet
que desvirtua el sentit que té invertir recursos en aquesta formació.
A més, l’aprenentatge del català no en comporta necessàriament
l’ús posterior.
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37 La legislació espanyola només

permet al Departament
de Justícia de la Generalitat de
Catalunya d’exigir nivell
de català a 43 de les 805
places de personal dels jutjats
creades el 2019, el 5,3%
La Generalitat de Catalunya aprova regularment plantilles de places
de personal per als Jutjats en què, en la majoria dels casos, no
demana el coneixement del català. En una resolució del 17 d’abril
es pot observar que només han d’acreditar coneixements de català
el 5,3% dels candidats, 43 de 805. Es tracta d’una resolució que
crea places de personal en 16 ciutats catalanes: Amposta, Balaguer,
Blanes, Cerdanyola, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, el
Vendrell, Gandesa, Girona, la Seu d’Urgell, Olot, Puigcerdà, Ripoll,
Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Llobregat i Vilafranca del
Penedès. En els casos de Gandesa, Puigcerdà i Ripoll no exigeix el
coneixement del català per a cap dels llocs creats (9, 10 i 10).
La Generalitat té competències traspassades sobre personal
dels jutjats, però està limitada per la legislació espanyola, que
prohibeix que el català sigui un requisit per al personal judicial. La
Llei orgànica del Poder Judicial només permet que el coneixement
del català sigui un mèrit per al personal que demana trasllats
i destinacions particulars, però un cop aquest personal ja ha
estat destinat a una comunitat autònoma particular. A més, diu
que el coneixement del català només “constitueix un element
determinant de la naturalesa singularitzada del lloc, quan l’exigència
es deriva de les funcions concretes que li han estat assignades en
les relacions de llocs de treball”.
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Per aquesta raó, en les resolucions de relació de llocs de treball, la
Generalitat només pot exigir el català quan la plaça en qüestió té
relació directa amb qüestions de llengua.
Localitat

Places

Places en català

Amposta

43

3

Balaguer

32

3

Blanes

63

4

Cerdanyola

84

4

Cornellà de Llobregat

41

3

El Prat de Llobregat

55

3

El Vendrell

107

4

9

0

Girona

133

4

La Seu d’Urgell

17

2

Olot

19

2

Puigcerdà

10

0

Ripoll

10

0

Sant Boi de Llobregat

63

4

Santa Coloma de Gramenet

65

4

Vilafranca del Penedès

54

3

TOTAL

805

43

Gandesa
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39 Es crea l’Observatori del Valencià,
un web que ofereix 6.436 dades
relacionades amb la llengua

38 El 71,5% dels habitants

de Catalunya creu que les
institucions de l’estat espanyol
no fan prou per protegir
i promoure el català
Segons l’estudi encarregat per la Plataforma per la Llengua al gabinet
estadístic GESOP l’estiu del 2019, el 71,5% dels ciutadans de
Catalunya pensen que les institucions de l’estat espanyol no fan prou
per protegir i promoure la llengua catalana. Només el 19,9% dels
enquestats aproven la política de les institucions generals de l’estat
en aquest sentit. Entre els qui parlen habitualment només en català,
i, per tant, són potser els qui se senten més directament concernits
per les polítiques de l’administració de l’estat, el percentatge de
crítics arriba al 89%. De fet, només el 7,5% d’aquests n’aproven
la gestió. L’estat espanyol és l’únic estat europeu que s’ha negat a
reconèixer una llengua d’una comunitat lingüística de les dimensions
de la catalana com a llengua oficial de l’estat. També és l’únic que no
ha volgut fer d’una llengua d’aquestes dimensions un idioma oficial
de la Unió Europea. Ara com ara hi ha milers de disposicions legals
que imposen o afavoreixen el castellà respecte del català a Espanya.
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L’any 2019 va néixer un organisme nou dedicat a la promoció i
creació de coneixement quant a la situació del català, l’Observatori
del Valencià (OdV). L’organisme el va impulsar la fundació Nexe,
amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana. L’Observatori
del Valencià té com a objectiu fer una anàlisi constant i rigorosa
de l’estat de la llengua al País Valencià, tant d’un punt de vista
sociodemogràfic com jurídic, i ofereix 6.436 dades (1.490
d’elaboració pròpia), 263 taules, 265 gràfics, 37 normatives legals i
122 enllaços sobre temes lingüístics. L’Observatori pretén ser una
eina de transformació social, en el sentit que vol usar les dades
acumulades per a fer propostes de millora i superar les mancances
de caràcter estructural que pateix la llengua.

40 El govern de l’Aragó inclou en el

nomenclàtor oficial 132 topònims
de la Franja en català
En una Ordre emesa el 18 de gener de 2019, el govern de l’Aragó va
publicar un acord amb què oficialitzava 741 topònims en aragonès
i en català per a indrets en què aquestes llengües són pròpies i
tradicionals. 132 d’aquests 741 topònims són en llengua catalana i la
resta són en llengua aragonesa.
Tots els topònims en català fan referència a indrets i accidents
geogràfics de la comarca de la Matarranya i no substitueixen els
noms oficials en castellà, sinó que els complementen. A més, en vuit
dels casos els noms incorporats es desdoblen en català i en castellà.
I en tres dels casos els noms en català contenen faltes d’ortografia:
“Cova de les Maravelles”, “Punta Umbría” i “Botiquería dels Moros”.
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41 Gairebé el 90% dels habitants

de Catalunya consideren que els
funcionaris de l’estat haurien
d’entendre i parlar el català
L’Enquesta Òmnibus de GESOP feta el gener del 2020 per encàrrec
de la Plataforma per la Llengua mostra que un 87,9% dels habitants
de Catalunya creuen que els funcionaris de l’Administració central
de l’estat espanyol que atenen el públic a Catalunya haurien de
conèixer el català, igual que han de conèixer el castellà. L’enquesta,
feta a 1.603 persones, mostra que el resultat positiu s’imposa en
tots els grups i categories: per edats, ciutadania, lloc de naixement,
llengua habitual, àmbit de residència... En el cas particular dels
qui tenen només el català com a llengua habitual –i que, per tant,
són els més directament afectats per la situació–, el percentatge
ateny gairebé el 96%. Tanmateix, la realitat és ben diferent. Molts
funcionaris públics de cossos com la policia estatal i la Guàrdia Civil
o de l’àmbit de la justícia –com jutges, fiscals o magistrats– són
incapaços d’expressar-se i escriure en català. Ara per ara, l’única
llengua que és una exigència imposada per als treballadors públics
estatals a Catalunya –com també per a la població general– és el
coneixement del castellà.

42 El nombre de denúncies per

discriminacions policials als
catalanoparlants augmenta el
85,7% entre el 2018 i el 2019
La discriminació de les comunitats lingüístiques diferents de la
castellana a l’estat espanyol és un problema històric, a causa del
supremacisme lingüístic, ideologia hegemònica i dominant en les
institucions i el funcionariat.
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Els cossos policials estatals són un dels àmbits en què les
discriminacions són més habituals i, alhora, més preocupants,
pel poder que tenen sobre els ciutadans. La Plataforma per la
Llengua recull de fa anys els casos de discriminació lingüística en
el sector públic contra els parlants de català. Entre l’any 2015 i el
2019 es van produir 122 casos de discriminació, 37 dels quals els
van protagonitzar agents de la policia (30,3%). L’any 2018 es van
registrar 7 casos policials sobre un total de 25 (28,0%) i el 2019
se’n van registrar 13 sobre un total de 32 (40,6%). Això representa
un augment significatiu, tant en casos absoluts (un increment del
85,7%) com relatius (el 12,6% més d’incidència). Dels 37 casos
entre el 2015 i el 2019, 20 els va protagonitzar el Cos Nacional
de Policia (54,1%), 13 la Guàrdia Civil (35,2%), i 4 d’altres cossos
(10,8%). 20 dels casos es van produir a Catalunya (54,1%), 11 al País
Valencià (29,7%), 4 a les Illes Balears (10,8%) i 2 en d’altres territoris
(5,4%). Aquestes dades no s’allunyen significativament del pes que
té cada territori sobre el total de catalanoparlants –el 2014, el 52,4%
dels parlants de català de l’estat espanyol vivien a Catalunya, el
37,2% al País Valencià i el 9,8% a les Illes Balears– i això indica que
el fenomen de la discriminació és homogeni i no depèn del territori.
Cal tenir en compte que les discriminacions conegudes no són sinó
la punta de l’iceberg. El fenomen de la discriminació lingüística està
molt estès: molts casos no s’arriben a denunciar mai.
Les discriminacions policials sobre el total de
discriminacions en el sector públic (2015 - 2019)

Altres òrgans 85
Cossos policials 37

10,8%
70,7%

35,1%

30,3%
54,1%

Policia estatal 20
Guàrdia Civil 13
Altres cossos
policials 4
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43 El 88,5% de les vulneracions de

drets lingüístics recollides per
l’Oficina de Drets Lingüístics de
la Generalitat Valenciana són per
deficiències en l’ús del català

44 El 20,1% de la població de

Catalunya creu que no té
reconegut el dret de parlar
en català a la policia estatal
Tot i que tant l’Estatut de Catalunya com la normativa estatal
reconeixen el dret dels ciutadans d’adreçar-se en català als
funcionaris de l’Administració general de l’estat, el 20,1% de la
població de Catalunya considera que el dret no els està reconegut.
Si s’hi suma el 12,2% de persones que no saben o no responen a la
pregunta, el resultat és que només dos de cada tres habitants del
Principat són coneixedors i conscients dels seus drets en aquesta
matèria. Aquestes dades es desprenen de l’enquesta Òmnibus de
GESOP feta el gener del 2020 per encàrrec de la Plataforma per la
Llengua, amb 1.603 entrevistes.

L’Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana, de creació
recent, va atendre durant l’any 2018 un total de 87 sol·licituds, 77 de
les quals per deficiències en l’ús del valencià (88,5%) i 10 del castellà
(11,5%). En total, l’oficina va rebre un total de 31 reclamacions (36%),
53 suggeriments (60,7%) i 3 consultes (3,4%).
El 86,2% dels casos (75) tenien relació amb fets que s’havien
esdevingut en l’àmbit públic, el 10,3% (9) en l’àmbit privat i el 3,4% (3)
en un àmbit indeterminat perquè la persona interessada no ho havia
especificat amb claredat. Del total de les reclamacions i suggeriments
que es van tramitar (o sigui, 84 dels 87 casos), 22 feien referència a
problemes en l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic
instrumental (26,4%), 50 a problemes en d’altres administracions
públiques (59,8%), 9 a problemes amb persones jurídiques privades
(10,3%) i 3 amb persones o organismes indeterminats (3,4%).
En l’àmbit de la Generalitat Valenciana, fins a 8 sol·licituds tenien a
veure amb deficiències lingüístiques en la sanitat pública.

En el mateix estudi es demanava si els enquestats consideraven
que a les comissaries s’hauria d’informar del dret de poder utilitzar
el català o el castellà amb cartells ben visibles. Només el 13,3% s’hi
mostrava en contra. Aquesta proposta era àmpliament aprovada per
tots els segments dels enquestats: per sexe, edat, nivell d’estudis,
ciutadania, lloc de naixement, llengua habitual i àmbit de residència.
Opinions sobre el dret de parlar en català a la policia estatal
100%

Sol·licituds per desprotecció lingüística, segons llengua
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46 Cap dels 32 assistents de veu
del mercat parla català

Segons dades de la Generalitat de Catalunya fetes públiques el
febrer de 2020, hi ha un total de 32 iniciatives en marxa d’assistents
virtuals de veu. Cap d’aquestes iniciatives té l’opció en català. El
català no és present, doncs, en els assistents més populars del
mercat, com Alexa (Amazon), Siri (Apple), Google Assistant i Google
Home, Bixby (Samsung) o Cortana (Microsoft).

45 La Viquipèdia esdevé la wikipèdia
més valorada pel que fa als 1.000
articles fonamentals

Un projecte a les xarxes que gaudeix de bona salut és la wikipèdia
en català, la Viquipèdia. Després d’acumular més de 600.000 articles
en 19 anys de vida, l’enciclopèdia lliure, gratuïta i col·laborativa
disposa d’altres indicadors que en demostren la vitalitat. Un d’ells fa
referència als 1.000 articles fonamentals que la Wikimedia Foundation
–el paraigua internacional de Wikipedia– demana a les diferents
versions lingüístiques.
Aquest baròmetre indica la qualitat del miler d’articles que es
consideren de més rellevància internacional. La versió en català porta
10 anys en primer lloc, tot i que la llista es modifica lleument cada
mes, amb una puntuació del 99-100% i més de 30.000 caràcters per
article. Darrerament, aquesta posició es va compartint, amb petits
canvis, amb les wikipèdies en rus i en serbi. Val a dir, de manera
meritòria, que la classificació la conformen wikipèdies en 295
llengües.
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Google Assitant és l’assistent de veu que disposa de més opcions
d’idioma, gairebé una cinquantena, una trentena de les quals són
llengües diferents, i la resta són variants. Google Assistant i Google
Home sempre han inclòs a Europa les llengües de dimensions
similars a la catalana que són pròpies dels llocs on s’han instal·lat,
llevat d’Espanya. Ho ha fet a Àustria, Dinamarca, França, Alemanya,
Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Noruega, Bèlgica, Suïssa i el Regne
Unit. Així, per exemple, a Suïssa Google utilitza l’alemany, el francès
i l’italià, amb les idiosincràsies suïsses pròpies en cada un dels tres
casos. L’assistent Siri, amb una vintena de llengües, disposa del
finès, l’hebreu, el danès o el noruec, clarament menys parlats que
el català.
La demanda potencial d’ús d’assistents de veu en català és de més
de 10 milions de parlants. En una enquesta feta per la Generalitat
de Catalunya a final del 2019 es destacava que el 67,2% dels
enquestats triaven el català entre les llengües que volien fer servir
per comunicar-se amb els aparells. La mateixa enquesta preguntava
als enquestats si també voldrien parlar en català amb l’aparell, a
part de la llengua triada, i un cop agregats els resultats d’aquesta
pregunta amb els de la primera, el percentatge dels qui afirmaven
que volien parlar en català amb els assistents de veu arribava al
88,9%. Arran d’aquests resultats, la Generalitat de Catalunya va
comunicar que desenvoluparia un assistent de veu propi, més enllà
de si la iniciativa privada també en feia o volia aprofitar els projectes
de síntesi i reconeixement de veu en català que ja desenvolupen
iniciatives com CommonVoice o Col·lectivaT.
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47 El català és la 10a llengua

de la Unió Eropea en nombre
de tuits i la 9a en nombre
d’usuaris a Twitter
Si el català fos una llengua oficial de la Unió Europea, ocuparia la
13a posició en nombre de parlants residents en el territori de la Unió
Europea en el qual és oficial. A aquesta dada s’hi pot afegir que hi
ha àmbits en què la vitalitat del català és, fins i tot, superior a la seva
força demogràfica. Segons les estadístiques recollides per global
language network sobre l’activitat a la xarxa Twitter, el català seria la
10a llengua de la UE (i la 19a de tot el món) en nombre de tuits i la 9a
de la UE (17a del món) en nombre d’usuaris que piulen en aquesta
llengua. La vitalitat en aquesta xarxa de microblogging i generació de
debat es deu a l’elevat nombre d’usuaris competents en català que
aposta per comunicar-se amb el món en aquesta llengua (tot i poder
optar per llengües amb més parlants) i, també, per l’elevada activitat
en català dels usuaris: el català seria la 5a llengua del món en nombre
de piulades per usuari.

48 Creix 15 punts en 2 anys

el nombre de pàgines web
oficials de l’estat espanyol
que separen català i valencià
La promoció de la teoria anticientífica que algunes de les diferents
variants del català són llengües separades ha esdevingut els
darrers anys una política pública del govern espanyol i de la seva
Administració, fins al punt que l’advocacia de l’estat ha defensat
als jutjats que les generalitats catalana i valenciana no es poden
comunicar en la llengua pròpia perquè els estatuts respectius la fan
oficial amb noms diferents.
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En aquest mateix sentit, moltes pàgines web oficials de
l’Administració general de l’estat que incorporen algun contingut en
català presenten versions diferenciades en “català” i en “valencià”.
La Plataforma per la Llengua fa una observació anual de la situació
del català en aquestes pàgines web i ha pogut constatar que el
fenomen del secessionisme lingüístic hi ha augmentat entre el 2017 i
el 2019. Així, si l’any 2017 presentaven versions diferents en “català”
i en “valencià” el 30,1% de les pàgines web institucionals que
tenien algun contingut en català, la xifra era del 38,7% el 2018 i del
44,3% el 2019. Això representa un augment de 14,3 punts, gairebé
el 15%, en 3 anys. Al marge d’això cal indicar que encara són pocs
els portals oficials que incorporen continguts en català. L’any 2019,
només 97 dels 295 portals oficials (el 32,9%) tenien algun contingut
en llengua catalana. En 56 d’aquests 97 (el 57,7%), el contingut en
català era residual, com ara algun menú estàtic, i en 35 casos (el
36,1%) es presentaven versions parcials en català. Només 6 dels
97 portals (el 6,2%, o el 2% del total de 295) oferien una versió en
català plenament operativa, en què l’usuari pot obtenir la mateixa
informació i gaudir dels mateixos serveis que en la versió en castellà.
Portals web de l’estat espanyol amb contingut en català
que practiquen la separació de “català” i “valencià”
50%
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49 El 95,4% de les grans marques

líders de Catalunya tenen la
pàgina web en castellà i el 32,6%
en anglès, mentre que només el
30,3% la tenen en català
Entre el 2015 i el 2016, la Direcció General de Política Lingüística de
la Generalitat de Catalunya va seleccionar les 480 marques amb més
notorietat entre els consumidors catalans, a partir d’una enquesta a
més de 1.200 individus. A partir d’aquí, i dins el programa “Emmarca’t”,
va analitzar el comportament d’aquestes empreses pel que fa als usos
lingüístics en les pàgines web corresponents. El 95,4% (432 de 480)
de les que tenien pàgina web la tenien en castellà. La segona llengua
més present era l’anglès, en el 32,6%, i la tercera el català, en només
el 30,3%. El 23,0% de les que tenien el web en català, només en
tenien una versió parcial. Aquestes dades contrasten amb una altra
enquesta de la Generalitat de Catalunya (2016) que mostrava que al
67,3% dels consumidors els agradaria trobar en català les pàgines
web de les marques preferides, i que només no ho volien el 18,0%.
Ni llavors ni ara tenen cap versió del portal corporatiu en català ni
la primera empresa espanyola per facturació (Repsol), ni la primera
catalana (SEAT).

50 Només dues de les vuit

aplicacions de missatgeria
instantània més usades de l’estat
espanyol es resisteixen al català
Una observació de la Plataforma per la Llengua ha pogut
constatar que la llengua catalana gaudeix de molt bona salut
en les aplicacions de missatgeria instantània, tot i que es tracta
d’un sector en evolució constant. Aplicacions d’ús massiu en
l’àmbit lingüístic, com WhatsApp, Telegram, Signal o Facebook
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Messenger, utilitzen el català com a opció de configuració. No
obstant això, continua bandejat en dues de les vuit aplicacions de
missatgeria instantània més descarregades de la botiga de Google
Play de l’estat espanyol. D’una banda, el català no és cap de les 18
llengües en què està disponible Imo, el programa referent a Rússia
i la resta de països eslaus i el cinquè més usat de l’estat espanyol.
De l’altra, el català no forma part de les 15 llengües que hi ha
disponibles a WeChat, que és l’aplicació de referència a la Xina i la
vuitena més descarregada de l’estat espanyol. Tanmateix, el gruix
de les descarregues de l’estat espanyol se l’enduen aplicacions
que tenen la configuració en català: WhatsApp (més de la meitat),
Messenger (una quarta part) i Skype (una sisena part); la resta
d’aplicacions tenen molt poca quota de mercat.
Aplicacions de missatgeria instantània més
descarregades de la botiga de Google Play
WhatsApp Messenger

6.518.831

Messenger

2.981.743

Skype - Free IM & Video Calls

1.702.506

Viber Messenger - Messages,
Groups, Chats & Calls

386.228

imo free video calls and chat

165.440

Telegram

79.066

Messenger Lite: Free Calls
& Messages

61.326

WeChat

58.797

Azar

31.650

Firefox Browser
- Fast & Private

23.356
0

1M

2M

3M

4M

5M

6M

7M

8M

Nombre de descàrregues (en milions)

57

INF
OR
ME
CAT

REFERÈNCIES

2020
Dades sociolingüístiques
01

02

03

04

Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans (2019).
“Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. Situació actual i
evolució (1995-2018)”. Institut d’Estudis Andorrans i Govern d’Andorra. En línia a
<https://ja.cat/informecat20_06> (darrera consulta: 11/06/20).
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: 11/06/20).
Departament de Política lingüística i Institut d’Estadística de Catalunya (2019).
Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Resultats de l’enquesta d’usos
lingüístics de la població 2018. Generalitat de Catalunya.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_10> (darrera consulta: 11/06/20).

Centro de Investigaciones Sociológicas (1993). “Uso de lenguas en
comunidades bilingües. Cataluña (I)”. Estudi núm. 2052, abril. Govern d’Espanya.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_07> (darrera consulta: 11/06/20).

05

L’Òmnibus de GESOP (2019). “Informe de resultats. Estiu de 2019”. Informe
encarregat per la Plataforma per la Llengua.

06

Departament de Política lingüística i Institut d’Estadística de Catalunya (2019).
Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Resultats de l’enquesta d’usos
lingüístics de la població 2018. Generalitat de Catalunya. En línia a
<https://ja.cat/informecat20_10> (darrera consulta: 11/06/20).

07

Departament de Política lingüística i Institut d’Estadística de Catalunya (2019).
Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Resultats de l’enquesta d’usos
lingüístics de la població 2018. Generalitat de Catalunya. En línia a
<https://ja.cat/informecat20_10> (darrera consulta: 11/06/20).

Direcció General de Política Lingüística i Natxo Sorolla (Xarxa CRUSCATIEC) (2017). Els usos lingüístics a la Franja, 2014. Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística. En línia a
<https://ja.cat/informecat20_18> (darrera consulta: 11/06/20).
Generalitat de Catalunya, Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Institut
Franco-català Transfronterer (IFCT) de la Universitat de Perpinyà. “Coneixements
i usos lingüístics a la Catalunya del Nord 2015”.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_25> (darrera consulta: 11/06/20).
Direcció General de Política Lingüística (2017). Els usos lingüístics a l’Alguer,
2015. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de
Política Lingüística. En línia a <https://ja.cat/informecat20_15> (darrera consulta:
11/06/20).
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. “Coneixement i ús social
del valencià. Enquesta 2015”. Generalitat valenciana.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_08> (darrera consulta: 11/06/20).
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: 11/06/20).

Departament de Política lingüística i Institut d’Estadística de Catalunya (2019).
Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Resultats de l’enquesta d’usos
lingüístics de la població 2018. Generalitat de Catalunya. En línia a
<https://ja.cat/informecat20_10> (darrera consulta: 11/06/20).

Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans (2019).
“Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. Situació actual i
evolució (1995-2018)”. Institut d’Estudis Andorrans i Govern d’Andorra. En línia a
<https://ja.cat/informecat20_06> (darrera consulta: 11/06/20).

08

Ajuntament de València (2019). “Baròmetre municipal d’opinió ciutadana
Desembre 2019”. En línia a <https://ja.cat/informecat20_01> (darrera consulta:
11/06/20).
Ajuntament de València (2020). “Baròmetre municipal d’opinió ciutadana Març
2020”. En línia a <https://ja.cat/informecat20_02> (darrera consulta: 11/06/20).

09

Departament de Política lingüística i Institut d’Estadística de Catalunya (2019).
Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Resultats de l’enquesta d’usos
lingüístics de la població 2018. Generalitat de Catalunya.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_10> (darrera consulta: 11/06/20).
Departament de Cultura (2019). Informe de política lingüística 2018 (novembre).
Generalitat de Catalunya. En línia a <https://ja.cat/informecat20_09> (darrera
consulta: 11/06/20).

Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans (2019).
“Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. Situació actual i
evolució (1995-2018)”. Institut d’Estudis Andorrans i Govern d’Andorra. En línia a
<https://ja.cat/informecat20_06> (darrera consulta: 11/06/20).

58

59

INF
OR
ME
CAT

REFERÈNCIES

2020
Cultura i mitjans de comunicació
10

L’Òmnibus de GESOP (2019). “Informe de resultats. Estiu de 2019”. Informe
encarregat per la Plataforma per la Llengua.

11
12

Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua
FGEE (2016). Comercio interior del libro en España. 2015. Madrid: Federació de
Gremis d’Editors d’Espanya. En línia a <https://ja.cat/informecat20_21> (darrera
consulta: 11/06/20).
FGEE (2019). Comercio interior del libro en España. 2018. Madrid: Federació de
Gremis d’Editors d’Espanya. En línia a <https://ja.cat/informecat20_22> (darrera
consulta: 11/06/20).

13

CCMA (2019). “Favorits, la primera coproducció de TV3, À Punt Mèdia i IB3” (18
de juny). En línia a <https://ja.cat/informecat20_04> (darrera consulta: 11/06/20).

14
15
16

Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua
Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua
Resposta del govern espanyol del 23 de març de 2020 a una pregunta del
senador Jon Iñarritu del 5 de febrer quant a la dotació pressupostària de les
ajudes a la producció cinematogràfica en llengües oficials diferents del castellà.
En línia a <https://ja.cat/9lC6p> (darrera consulta: 11/06/20).
Memòries d’ajudes a la cinematografia de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018:
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (2014). Ayudas a la
cinematografía 2013. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Secretaria d’Estat de
Cultura. En línia a <https://ja.cat/informecat20_26> (darrera consulta: 11/06/20).
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (2015). Ayudas a la
cinematografía 2014. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Secretaria d’Estat de
Cultura. En línia a <https://ja.cat/informecat20_27> (darrera consulta: 11/06/20).
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (2016). Ayudas a la
cinematografía 2015. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Secretaria d’Estat de
Cultura. En línia a <https://ja.cat/informecat20_28> (darrera consulta: 11/06/20).
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (2017). Ayudas a la
cinematografía 2016. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Secretaria d’Estat de
Cultura. En línia a <https://ja.cat/informecat20_29> (darrera consulta: 11/06/20).
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (2018). Ayudas a la
cinematografía 2017. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Secretaria d’Estat de
Cultura. En línia a <https://ja.cat/informecat20_30> (darrera consulta: 11/06/20).
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (2019). Ayudas a la
cinematografía 2018. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Secretaria d’Estat de
Cultura. En línia a <https://ja.cat/informecat20_31> (darrera consulta: 11/06/20).

60

17
18

Empresa i serveis
Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua.
Ivie (2019). Impacte i valor econòmic del valencià. Generalitat Valenciana.
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Direcció General de
Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_32> (darrera consulta: 11/06/20).

19

Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua amb dades dels informes
anuals sobre el sector de la distribució de la consultora Deloitte i la revista Store.

20

Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua a partir de dades de Softcatalà i
de les dades de vendes d’Statcounter.

21
22

Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua.

23

Direcció General de Política Lingüística (2017). “2. Preferències dels
consumidors”. Què volen els consumidors. Generalitat de Catalunya. En línia a
<https://ja.cat/informecat20_13> (darrera consulta: 11/06/20).

24
25

Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua.

Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua, amb dades obtingudes dels
informes anuals de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions
(ANFAC) i de SEAT.

Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua.

Educació i cohesió social
26

CCMA (2020). “La meitat de la població valenciana no sap parlar català” (20 de
gener). En línia a <https://ja.cat/T1X0p> (darrera consulta: 11/06/20).

27

Canal de Youtube de “No em canviïs la Llengua”. En línia a
<https://ja.cat/informecat20_38> (darrera consulta: 11/06/20).

28

Direcció General de Política Lingüística (2019). “Creixen un 12 % els inscrits
als exàmens dels certificats oficials de català” (22 de juliol). Generalitat de
Catalunya. En línia a <https://ja.cat/informecat20_17> (darrera consulta:
11/06/20).

29

UV notícies - Gabinet de Premsa (2019). “Més del 90% del nou professorat de la
Universitat és competent en valencià” (25 de juny). Servei de Política Lingüística
de la Universitat de València. En línia a <https://ja.cat/informecat20_36> (darrera
consulta: 11/06/20).

30

Direcció General de Política Lingüística (2017). Els usos lingüístics a l’Alguer,
2015. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General de
Política Lingüística. En línia a <https://ja.cat/informecat20_15> (darrera consulta:
11/06/20).

61

INF
OR
ME
CAT

REFERÈNCIES

2020
31

Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua.

40

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (2019). “ORDEN
VMV/70/2019, de 18 de enero, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el
Gobierno de Aragón, en su reunión celebrada el día 15 de enero de 2019, por el
que se aprueban las modifcaciones del Nomenclátor Geográfico de Aragón”, Boletín
Oficial de Aragón (18 de gener). En línia a <https://ja.cat/informecat20_11>
(darrera consulta: 11/06/20).

41

L’Òmnibus de GESOP (2019). “Informe de resultats. Estiu de 2019”. Informe
encarregat per la Plataforma per la Llengua.

42
43

Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua.

44

L’Òmnibus de GESOP (2019). “Informe de resultats. Estiu de 2019”. Informe
encarregat per la Plataforma per la Llengua.

Desfilis, Carles (2019). “Els Consells Escolars voten el valencià com la principal
llengua en el 54% per a iniciar el curs 2019/2020” (4 de setembre). València
Extra. En línia a <https://ja.cat/informecat20_03> (darrera consulta: 11/06/20).

32

33

34
35
36

37

Departament de Política lingüística i Institut d’Estadística de Catalunya (2019).
Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Resultats de l’enquesta d’usos
lingüístics de la població 2018. Generalitat de Catalunya.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_10> (darrera consulta: 11/06/20).
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:
11/06/20).

Justícia
Departament de Cultura (2019). Informe de política lingüística 2018 (novembre).
Generalitat de Catalunya. En línia a <https://ja.cat/informecat20_09> (darrera
consulta: 11/06/20).
Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua i dades del Ministeri de Justícia.

Internet i noves tecnologies
45

Wikimedia (2020). «List of Wikipedias by sample of articles» (05 de maig).
En línia a <https://ja.cat/informecat20_37> (darrera consulta: 11/06/20).

46

Direcció General de Política Lingüística (2019). “Assistents de veu en català. Una
demanda comercial i social”. En línia a <https://ja.cat/informecat20_16> (darrera
consulta: 11/06/20).

Sub-direcció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica (2018). “Serveis
lingüístics de l’àmbit judicial. 2018”. Generalitat de Catalunya. Departament
de Justícia. Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia. En línia a
<https://ja.cat/informecat20_35> (darrera consulta: 11/06/20).
Generalitat de Catalunya (2019). “RESOLUCIÓ JUS/1045/2019, de 17 d’abril,
per la qual es dona publicitat a la refosa de les relacions de llocs de treball del
personal funcionari al servei de l’Administració de Justícia de les oficines judicials
dels partits judicials d’Amposta, Balaguer, Blanes, Cerdanyola del Vallès, Cornellà
de Llobregat, el Prat de Llobregat, el Vendrell, Gandesa, Girona, la Seu d’Urgell,
Olot, Puigcerdà, Ripoll, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i
Vilafranca del Penedès”. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (17 d’abril).
En línia a <https://ja.cat/informecat20_24> (darrera consulta: 11/06/20).

Faura, Ricard; Ferret, Anton (2020). “Assistents de veu i llengua catalana” (14 de
febrer). Generalitat de Catalunya.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_20> (darrera consulta: 11/06/20).
Dades oficials de Micrososft, Apple, Google, i webs de consulta de referència.

47

Global Language Network (2020): “Twitter Stats by Language”. MIT Media Lab,
Macro Connections group. En línia a: <https://ja.cat/RT04h> (darrera consulta
13/06/20).

48
49

Elaboració pròpia de la Plataforma per la Llengua.

Oficialitat i reconeixement
38

L’Òmnibus de GESOP (2019). “Informe de resultats. Estiu de 2019”.
Informe encarregat per la Plataforma per la Llengua.

39

Fundació Nexe. “Què és l’Observatori del Valencià”.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_23> (darrera consulta: 11/06/20).
Europa Press (2019). “Es crea l’Observatori del Valencià, una eina per a saber
l’estat de la llengua” (26 de novembre). Vilaweb.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_19> (darrera consulta: 11/06/20).

62

Oficina de Drets Lingüístics (2019). “Memòria d’activitat de l’Oficina de Drets
Lingüístics 2018”. Generalitat Valenciana.

Direcció General de Política Lingüística (2017). “1. Ús del català a les grans
marques”. Què volen els consumidors. Generalitat de Catalunya. En línia a
<https://ja.cat/informecat20_12> (darrera consulta: 11/06/20).
Direcció General de Política Lingüística (2017). “Quin ús fan les marques del
català?”. Generalitat de Catalunya. En línia a <https://ja.cat/informecat20_14>
(darrera consulta: 11/06/20).
Direcció General de Política Lingüística (2017). “2. Preferències dels
consumidors”. Què volen els consumidors. Generalitat de Catalunya.
En línia a <https://ja.cat/informecat20_13> (darrera consulta: 11/06/20).

50

Statista (2019). “Leading communication apps in the Google Play Store in Spain in
June 2019, by number of downloads” (25 de juliol).
En línia a <https://ja.cat/informecat20_34> (darrera consulta: 11/06/20).

63

INF
OR
ME
CAT

2020

© Plataforma per la Llengua
Barcelona, juny del 2020
Disseny i maquetació: Estudi Muto
Impressió: Cevagraf Impremta
Fotografies: Txema Gerardo (Introducció)

Plataforma per la Llengua
C/ Sant Honorat, 7, Principal 1a
08002 Barcelona
Tel.: 93 321 18 03
info@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat

