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Aquest report és l’onzena edició de l’InformeCAT, un recull de cinquanta dades 
significatives sobre la situació del català que Plataforma per la Llengua elabora cada 
any a partir de fonts oficials 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’objectiu de l’InformeCAT 
és informar, però també contribuir en el debat públic sobre la llengua perquè es 
prenguin mesures polítiques que afavoreixin  la normalització del català. 

Una dada molt significativa de l’edició d’enguany és que la transmissió 
intergeneracional del català és del 80% a Catalunya i a les Illes Balears, i del 60% al 
País Valencià. Cal tenir en compte, però, que la transmissió de la llengua no és l’únic 
indicador del seu estat de salut i que l’ús social segueix una tendència preocupant, 
en part perquè la majoria de catalanoparlants canvien de llengua davant d’un 
interlocutor que se’ls adreça en castellà. A més, segons una enquesta encarregada 
per Plataforma per la Llengua a Catalunya, la meitat dels catalanoparlants creuen 
que la submissió lingüística no és una amenaça per al català. És imprescindible que 
la gent prengui consciència de la importància de fer servir el català, no només en les 
interaccions socials sinó també en la relació amb les empreses. Així, si bé les dades 
indiquen que 2 de cada 3 consumidors a Catalunya voldrien que les grans marques 
comercials es comuniquessin en català per telèfon i que 7 de cada 10 habitants 
voldrien que els anuncis de TV3 fossin només en català, també indiquen que la meitat 
dels joves catalanoparlants tenen el mòbil configurat en castellà.

La situació del català en l’educació també és un àmbit clau a analitzar, sobretot ara 
que els jutjats ataquen el sistema immersiu. Cal tenir en compte que, a Catalunya, 8 
de cada 10 residents estan d’acord amb el model escolar de vehicularitat única del 
català. A la Catalunya del Nord es continua treballant per augmentar la presència del 
català a l’escola i durant el 2021 el 19% dels nens ja van rebre algun ensenyament 
en la nostra llengua. Pel que fa a la universitat, l’estat del català és especialment 
preocupant a les facultats de Dret. A Catalunya, només el 21,6% dels advocats 
col·legiats declaren haver estudiat la carrera en aquesta llengua. A Internet i al sector 
audiovisual, la presència de la llengua avança a poc a poc. De moment, només 3 de 
les 10 apps més descarregades globalment ofereixen una versió completa en català. 
D’altra banda, malgrat les reticències de les plataformes de vídeo sota demanda a 
incloure contingut en català, ja hi ha més de 3.000 pel·lícules i sèries disponibles en 
català. En aquest context, l’InformeCAT esdevé una radiografia imprescindible perquè 
les institucions i els ciutadans prenguin consciència de la situació de fragilitat en què 
es troba la nostra llengua i, sobretot, perquè actuïn en conseqüència.
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La transmissió intergeneracional  
del català és del 80% a Catalunya  
i a les Illes Balears, i del 60%  
al País Valencià
Un dels aspectes que contribueixen més al manteniment d’una 
llengua és la transmissió intergeneracional. Que els pares parlin als 
seus fills en una llengua determinada és un condicionant de primer 
ordre dels usos lingüístics presents i futurs. Als territoris de parla 
catalana de l’Estat espanyol, la gran arribada d’immigrants durant 
les darreres dècades, el baix índex de natalitat entre els autòctons i la 
seva tendència a canviar al castellà per comunicar-se amb parlants 
familiars d’altres llengües són reptes de primera magnitud per a la 
continuïtat de la llengua pròpia. Tanmateix, els parlants de català de 
l’Estat espanyol, de manera general, han continuat transmetent el 
català als seus fills. Aquesta realitat és una de les principals fortaleses 
del català.

Amb tot, unes enquestes encarregades per Plataforma per la Llengua 
a final del 2021 i començament del 2022 mostren que els tres grans 
territoris catalanoparlants de l’Estat espanyol presenten diferències 
marcades pel que fa a la transmissió intergeneracional. A Catalunya, 
el 81,9% dels residents amb un avi catalanoparlant, com a mínim, 
i el 92,0% dels que tenen tres o quatre avis catalanoparlants són 
parlants habituals de català. A les Illes Balears, aquestes dades 
baixen al 78,6% i el 85,1%, respectivament. Al País Valencià, les dades 
baixen fins al 62,2% i el 76,2%, respectivament. Les dades mostren 
que el fet de tenir avis catalanoparlants, encara que siguin pocs, fa 
augmentar la possibilitat que els nets parlin la llengua de manera 
habitual. En aquest sentit, quan s’observa la llengua habitual de les 
persones amb dos avis catalanoparlants i dos de castellanoparlants, 
trobem que a Catalunya el 68,9% són catalanoparlants habituals, a 
les Illes, ho són el 44,6% (i 10,8% de bilingües), i al País Valencià, la 
xifra baixa de manera dramàtica fins al 30,7%.
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Aquests contrastos es poden explicar per les diferents respostes 
que va tenir el procés castellanitzador promogut per les institucions 
estatals als tres territoris i pel diferent estatus simbòlic que hi té 
la llengua catalana. A Catalunya, durant els darrers 150 anys s’hi 
ha desenvolupat un nacionalisme alternatiu a l’espanyol que ha 
esdevingut majoritari i que ha donat un paper central a la llengua 
i a la seva preservació. Per contra, al País Valencià el nacionalisme 
espanyol ha tingut històricament poca oposició, fet que ha facilitat 
un abandó progressiu del valencià per part dels seus parlants i la 
convergència cap al castellà en cas de matrimonis mixtos. Les Illes 
Balears són un cas a mig camí: la llengua té més prestigi que al País 
Valencià, però no tant com a Catalunya.

7

La meitat dels catalanoparlants  
a Catalunya creuen que  
la submissió lingüística no és  
una amenaça per a la llengua
Una mica més de la meitat dels catalanoparlants (un 50,9%) creuen 
que canviar al castellà quan algú els parla en aquesta llengua no 
implica cap amenaça per al català. Si tenim en compte la població 
general, no només la que té el català com a llengua habitual, aquest 
percentatge arriba al 70,4%. Ho indica una enquesta del GESOP 
encarregada per Plataforma per la Llengua, una enquesta que 
també revela que només els simpatitzants de Junts per Catalunya i 
la CUP ho consideren majoritàriament un perill (el 63,4 % i el 63,1 %, 
respectivament). Les dades són significativament diferents en el cas 
dels simpatitzants dels altres partits. Pel que fa als d’ERC, el 62,4 % 
consideren que la subordinació al castellà no és un perill i, en el cas 
dels simpatitzants d’En Comú Podem, PP, PSC, Vox i Ciutadans, no ho 
veuen com un perill el 83,4 %, el 86,5 %, el 89,1 %, el 89,9 % i el 97,0 
%, respectivament.

L’InformeCat del 2021 revelava que 8 de cada 10 catalanoparlants 
canvien de llengua quan algú els parla en castellà i que la majoria ho 
fan “per respecte” o “per educació”. L’enquesta encarregada aquesta 
tardor al GESOP també permet saber que només el 43,4% dels 
catalanoparlants es dirigeixen en català als desconeguts que pensen 
que no són catalans. És cert que un 14,9% diuen que s’hi dirigeixen 
tant en català com en castellà, però, en qualsevol cas, més del 40% 
dels catalanoparlants es dirigeixen directament en castellà als 
desconeguts que creuen que no són catalans. L’ús social del català 
té una relació directa amb l’actitud dels seus parlants. Per aquest 
motiu, si els parlants es mantinguessin de manera generalitzada en 
l’ús de la llengua, això repercutiria positivament en la seva vitalitat.
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Parlants habituals de català segons la llengua dels avis
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Al voltant del 97% dels catalans 
nascuts entre el 1850 i el 1870  
eren monolingües en català 
Un dels mites més recurrents i fal·laços del nacionalisme espanyol, 
ideologia dominant a les institucions i al poder a l’Estat espanyol, 
és que el castellà és “la lengua común” dels habitants de l’Estat 
espanyol, perquè els grups que parlen altres llengües l’haurien 
adoptat lliurement. Aquest mite, que vol justificar el supremacisme 
lingüístic castellà i la imposició d’aquest idioma, també sosté que 
la llengua castellana té una presència molt antiga als territoris 
catalanoparlants, una presència que la faria tan pròpia com 
la catalana. Aquestes idees són falses. Per bé que a partir del 
segle XVI el castellà va esdevenir una llengua d’ús corrent en 
l’escriptura, la majoria de la població catalanoparlant, que era 
analfabeta, va mantenir-se monolingüe en català fins ben entrat el 
segle XX. La limitada presència històrica del castellà als territoris 
catalanoparlants és fàcilment observable si es té en compte que 
a la Catalunya del Nord, on als segles XVI i XVII també s’usava en 
l’escriptura, no hi té actualment cap mena de presència nadiua, 
mentre que el català sí que en té i fins ben entrat el segle XX era la 
llengua d’ús habitual generalitzada entre la població.

Per altra banda, al sud del Pirineu encara avui molts catalanoparlants 
tenen records de familiars més grans que no eren capaços de 
parlar en castellà. Per al cas concret de Catalunya, un estudi 
dels sociolingüistes Mireia Galindo, Carles de Rosselló i Francesc 
Bernat ha confirmat recentment que, fins ben entrat el segle XX, el 
coneixement del castellà estava lluny de ser generalitzat. L’estudi es 
basa en unes entrevistes, realitzades durant el curs acadèmic 2015-
2016, a 60 ancians catalanoparlants de més de 90 anys, nascuts en 
les dècades del 1910 i el 1920. Els resultants són concloents: només 2 
dels entrevistats asseguraven que els seus avis coneixien el castellà, 
cosa que significa que el 96,7% tenien avis monolingües. Aquestes 
dades indiquen que la Catalunya dels anys 1850 a 1870, període en 
què van néixer els avis dels entrevistats, era molt majoritàriament 

03 monolingüe en català, atès que no hi havia un grup nombrós de 
castellanoparlants nadius ni de catalanoparlants competents en 
aquesta llengua. Respecte d’això, cal tenir en compte que en els anys 
1920, el 86,8% de la població de Catalunya hi havia nascut i que, 
segons la primera onada del Baròmetre d’Opinió Política del CEO del 
2020, encara ara el 93,4% dels residents amb quatre avis nascuts a 
Catalunya tenen el català com a llengua familiar. 

A Catalunya, el 36,0% dels habitants 
parlen en català amb els pares  
i el 53,0%, amb el primer fill
Els habitants de Catalunya utilitzen més el català amb els fills que no 
ho fan o ho feien amb els pares. Els resultats de la darrera Enquesta 
d’usos lingüístics de la Generalitat de Catalunya mostren com la 
proporció de persones que fan servir el català amb el pare és d’un 
36,4% i, amb la mare, d’un 35,5%. Aquestes dades inclouen l’ús 
exclusiu, el predominant, l’ús altern amb el castellà o altres llengües, 
i l’ús predominant del castellà que també inclogui el del català. 

La mateixa enquesta mostra que el 53,6% dels residents a Catalunya 
parlen en català amb el fill més gran. La proporció de persones que fa 
servir la llengua pròpia del país de manera exclusiva o predominant 
puja del 32,0% amb el pare al 38,5% amb el fill més gran. Les persones 
que la fan servir de manera combinada amb el castellà o altres 
llengües passa d’un 1,9% d’ús amb el pare a un 7,0% d’ús amb el fill 
més gran. Finalment, l’ús del castellà predominant, però combinat 
amb el català, passa del 2,5% amb el pare al 7,5% amb el fill més gran. 
Si bé en total l’ús del català amb el primer fill és un 17,2% superior que 
amb el pare i un 18,1% superior que amb la mare, cal destacar que no 
totes les persones tenen fills i que la resposta sobre la llengua parlada 
amb el fill més gran és sobre un total de 4.246.600 persones de les 
6.386.600 més grans de 15 anys, que són la població de referència per 
a les preguntes sobre la llengua parlada amb el pare i amb la mare. 
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A Catalunya, el 71,4% dels joves 
creuen que el català es parla  
menys que abans
Una enquesta del gabinet estadístic GESOP encarregada per 
Plataforma per la Llengua i realitzada la tardor del 2021 mostra que 
més de la meitat dels residents de Catalunya, el 52,8%, consideren 
que els més joves parlen menys català que abans. És precisament 
entre les generacions més joves que aquesta opinió està més estesa: 
el 71,4% dels entrevistats entre 16 i 29 anys pensen que abans els 
joves parlaven més en català que no pas ara. Aquesta diferència 
generacional en les percepcions pot tenir a veure amb el fet que hi ha 
més proporció de no catalanoparlants entre les cohorts més joves i, 
també, que els més grans mantenen les amistats i les relacions que 
van conformar en una època en què el català tenia més presència 
social, fet que els transmet una imatge distorsionada de la situació 
lingüística en els entorns dels joves.

La percepció de declivi del català arriba als 2/3 dels entrevistats 
catalanoparlants: el 66,4% de les persones que usen habitualment 
el català diuen que abans els joves el parlaven més que no pas avui, 
davant d’un 41,5% dels castellanoparlants. Aquesta dada és coherent 
amb una altra recollida a l’enquesta metodològica i d’actituds 
sociopolítiques del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de 
Catalunya, que estableix que el 68% de catalanoparlants creuen 
que la seva llengua està amenaçada, contra tan sols un 22% de 
castellanoparlants que comparteixen aquesta opinió. Cal tenir en 
compte que els catalanoparlants són qui més fàcilment poden 
detectar fluctuacions en l’ús del català, atesa la pauta cultural de 
convergència cap al castellà que es va instaurar durant el segle XX 
i especialment durant la dictadura franquista. Entre els joves, són 
també els catalanoparlants qui més perceben un empitjorament de 
la llengua: el 84,1% de catalanoparlants entre 16 i 29 anys creuen 
que ara la gent jove el parla menys que abans, davant d’un 63,4% de 
castellanoparlants de la mateixa generació.

05 A l’Estat espanyol, més de dues 
terceres parts dels catalanoparlants 
inicials saben que el català de 
Catalunya, el del País Valencià  
i el de les Illes són la mateixa llengua
Contràriament al que pot semblar per la força dels partits que 
neguen la unitat de la llengua catalana al País Valencià i a les Illes 
Balears, la majoria de valencians i d’illencs són coneixedors que les 
variants lingüístiques autòctones i les de Catalunya són part d’una 
única llengua. Els habitants de Catalunya també són coneixedors, 
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Catalanoparlants que són coneixedors de la unitat de la llengua

Castellanoparlants que són coneixedors de la unitat de la llengua
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majoritàriament, d’aquesta unitat. Enquestes encarregades per 
Plataforma per la Llengua a final del 2021 i començament del 2022 
apunten que el 82,3% dels catalanoparlants inicials de Catalunya i el 
64,7% dels castellanoparlants saben que el català de Catalunya, el de 
València i el de les Illes són una sola llengua. 

A les Illes Balears diuen el mateix el 73,5% de catalanoparlants inicials 
i el 61,7% de castellanoparlants. Al País Valencià ho diuen el 70,8% de 
catalanoparlants i el 55,9% de castellanoparlants. Les dades indiquen 
que els parlants familiars de català són més coneixedors de la unitat 
de la llengua que els parlants familiars de castellà, però que aquests 
darrers també en són majoritàriament coneixedors. No és clar si el 
factor predominant en aquest decalatge és la ideologia o el menor 
coneixement de qui no parla habitualment català.

De manera reveladora, l’enquesta de les Illes Balears va mostrar que 
la denominació que els catalanoparlants inicials donen a la seva 
llengua no determina si són conscients o no de la unitat de la llengua. 
Per bé que els illencs que denominaven la seva llengua “català” eren 
més conscients d’aquesta unitat que els que l’anomenaven amb 
altres denominacions, els coneixedors de la unitat de la llengua 
superaven el 60% en tots els grups i el 70% en tots els grups, excepte 
en el dels que anomenaven la llengua “mallorquí”.

A Catalunya, només el 19,1%  
dels fills de les persones  
d’entre 15 i 39 anys tenen  
algun pare catalanoparlant 
Dades de l’enquesta Òmnibus 2021 del Centre d’Estudis d’Opinió de 
la Generalitat de Catalunya mostren que l’índex de natalitat entre 
els catalanoparlants és un problema seriós per a la continuïtat de la 
llengua o, com a mínim, per al manteniment de la seva condició de 
llengua societària. Aquesta enquesta estableix que a final del 2021, 
un 33,3% dels habitants de Catalunya havien parlat català a casa 
com a primera llengua, i que un 3,7% eren bilingües inicials. Les 
microdades de l’enquesta permeten observar que a final d’aquell 
any només el 19,1% dels fills de les persones entre 15 i 39 anys eren 
fills de com a mínim un catalanoparlant, i 5,8 % més de com a mínim 
un bilingüe  inicial. Aquest percentatge es pot obtenir encreuant 
la llengua inicial amb el nombre de fills i filtrant els resultats per 
grups d’edat. Les dades obtingudes apunten que, si res no canvia, 
els catalanoparlants no prenen consciència del problema i les 
institucions no fan polítiques efectives d’integració, d’aquí a unes 
dècades el català serà encara més minoritari que avui.

07

Residents de les Illes 
catalanoparlants  

inicials que denominen 
la llengua...

Afirmen  
la unitat de 
la llengua

Neguen  
la unitat de 
la llengua

NS / NC

Català 91,1% 7,2% 1,7%

Mallorquí 60,6% 33,0% 6,4%

Menorquí 79,9% 17,5% 2,6%

Eivissenc 79,6% 16,0% 4,4%

Formenterer 70,9% 20,3% 8,8%

Pagès 90,9% 9,1% 0,0%

Valencià 77,8% 22,2% 0,0%

Altres variants 73,5% 26,5% 0,0%

Total 73,5% 22,2% 4,4%
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Tenen 0 fills 93,9 6,1 130,4 15,2 245,6

Nombre de nens 0 0 0 0 0

Tenen 1 fill 10,2 1,2 27,6 2,1 41,1

Nombre de nens 10,2 1,2 27,6 2,1 41,1

Tenen 2 fills 12,4 4,7 33,4 1,6 52,1

Nombre de nens 24,7 9,5 66,8 3,2 104,2

Tenen 3 fills 0,0 0,0 7,7 1,6 9,3

Nombre de nens 0,0 0,0 23,0 4,8 27,8

Tenen 4 fills 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

Nombre de nens 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3

Tenen 5 fills 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1

Nombre de nens 0,0 0,0 5,6 0,0 5,6

Tenen 7 fills 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

Nombre de nens 0,0 0,0 2,3 0,0 2,3

Total de nens 34,9 10,6 126,7 10,1 182,4

% de nens de cada 
grup lingüístic

19,1% 5,8% 69,5% 5,5% 100%
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A la Franja de Ponent, el 43,7%  
dels habitants parlen només en 
català amb els veïns, però tan sols  
el 8,2% ho fan amb el metge 
La consulta de les dades de referència corrobora la percepció 
general que, a la Franja, l’elevada vitalitat del català en els usos 
informals contrasta amb la seva exclusió dels àmbits “seriosos”. 
En altres paraules: les dades mostren que la situació del català a la 
Franja és altament diglòssica. Tot i que la Llei 3/2013, de 9 de maig, 
d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques 
pròpies de l’Aragó, reconeix el dret de fer servir el català davant les 
administracions públiques autonòmiques, només un 8,2% dels 
habitants de la Franja parla únicament en català amb els metges, i un 
82,5% no ho fa mai. En canvi, un 43,7% dels habitants d’aquest territori 
parlen únicament en català amb els seus veïns (en castellà, ho fan el 
32,2%), i un 22,9% més el fa servir de manera combinada amb altres 
llengües. Aquestes xifres signifiquen que la llengua més emprada a 
la Franja per parlar entre veïns acaba sent residual amb el personal 
mèdic. El dret de parlar català, per tant, no s’exerceix, o no és efectiu, en 
les relacions formals. Perquè fos un dret real, caldria prendre mesures 
de capacitació del personal i de conscienciació dels usuaris de la salut.
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Només 1 de cada 10 illencs  
manté el català quan algú  
els respon en castellà
L’enquesta d’usos lingüístics de les Illes Balears del 2014 va analitzar, 
entre altres aspectes, la reacció davant una resposta en castellà a una 
interpel·lació en català. D’aquesta anàlisi se’n va extreure que només 
1 de cada 10 illencs manté el català quan algú els respon en castellà. 
Gairebé dues terceres parts, un 63,1%, després d’haver iniciat una 
conversa en català continuen en castellà si l’interlocutor els respon 
en aquesta llengua. 1 de cada 4 persones no s’adreça mai a ningú 
en català. En comparació amb els resultats del 2004, la proporció de 
persones que es mantenen en català ha baixat un 4,9%, mentre que 
la dels qui convergeixen en l’ús del castellà ha augmentat un 10,8%. 
El 27,5% dels iIlencs declaren «Altres situacions»: són, principalment, 
persones que no inicien mai interaccions en català.

L’ús del valencià amb les amistats 
disminueix entre el 2005 i el 2015: 
del 30,5% al 24,9%
Juntament amb la família, l’ús del valencià amb les amistats 
representa l’àmbit més privat. D’acord amb una enquesta realitzada el 
2015 pel Servei d’Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES), només 
1 de cada 4 valencians declara que fa servir el valencià amb els seus 
amics. Si l’ús a casa el 2015 era d’un 29,0%, la xifra s’encongeix en 4 
punts en eixir al carrer, fins al 24,9%. Aquest percentatge només suposa 
un lleu increment de 8 dècimes respecte a una enquesta del 2010. 
La xifra del 24,9% és una reducció significativa respecte d’enquestes 
realitzades anys abans: el 2005, l’ús del valencià amb els amics era del 
30,5% i el 1995, del 45,0%. L’interval entre la darrera enquesta del segle 
XX i la darrera del XXI marca quan es va produir el canvi de tendència 
sociolingüística,: en el moment d’acollida de la nova immigració, a 
partir de la primera dècada del nou segle. 
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6 de cada 10 residents estrangers  
a Catalunya tenen interès a aprendre 
català o millorar-ne el coneixement
El 61,7% dels residents a Catalunya nascuts fora de l’Estat espanyol 
afirmen que tenen interès a aprendre català o millorar-ne el 
coneixement. Aquesta dada contrasta amb la dels residents nascuts a la 
resta de l’Estat espanyol: només el 27,7% afirmen que hi tenen interès. 
Són dades recollides a l’Enquesta d’usos lingüístics de la població del 
2018, feta per la Generalitat de Catalunya. Cal dir que, segons la mateixa 
enquesta, el percentatge de persones de cada grup que ha fet cursos 
de català per a adults és significativament inferior dels que hi tenen 
interès: han fet cursos el 30,9% dels estrangers i el 20,6% dels residents 
nascuts a la resta de l’Estat. Aquest decalatge s’explica, probablement, 
en part, per una informació deficient sobre els recursos disponibles i 
per problemes de disponibilitat horària i de càrregues laborals.
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El 34,0% dels nord-catalans  
fan servir el català quan visiten  
la Catalunya Sud, tot i que només  
el 5,7% el parlen habitualment  
al seu territori 
Segons l’Enquesta d’usos lingüístics a la Catalunya del Nord del 
2015, el 34,0% dels catalans del nord utilitzen el català quan visiten 
la Catalunya del Sud, malgrat que només un 5,7% el fan servir 
habitualment. Segons la mateixa enquesta, a la Catalunya del Nord 
el 35,4% de la població és competent en català i, per tant, prop del 
100,0% dels qui el saben parlar decideixen fer-ho quan l’ambient hi és 
favorable. Per contra, quan són a la Catalunya del Nord, només el 8,1% 
parlen català als petits comerços; el 4,8% amb els docents de l’escola 
dels fills; el 3,1% als grans comerços; el 2,0% amb l’administració local; 
l’1,3% amb el personal mèdic i als establiments bancaris, i el 0,6% 
quan han de tractar amb la prefectura o amb l’administració estatal en 
general. Convé recordar que, al nord, el català no té cap reconeixement 
oficial i la Constitució francesa només especifica, a l’article 75-1, que 
les llengües dites “regionals” pertanyen al patrimoni de França.

Només un 63,8% de les persones 
amb rendes més baixes  
del País Valencià saben com  
a mínim una mica de valencià
El coneixement i l’ús del valencià té també una relació amb la classe 
social. Segons dades d’una enquesta del 2015 de la Generalitat, 
al País Valencià el 43,8% de les classes més altes diuen que saben 
parlar bastant bé o perfectament la llengua pròpia, i un 19,0% més 
diuen que saben parlar-la un poc. Així, el 62,8% dels membres de les 
classes més benestants afirmen que són capaços d’expressar-se en 
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valencià. D’altra banda el 36,7% de la població adulta de les classes 
més baixes manifesta que sap parlar bastant bé o perfectament el 
valencià, i el 27,1% només un poc. Per tant, el 63,8% dels adults de 
les classes baixes diuen que són capaços d’expressar-se en valencià. 
Cal indicar que l’enquesta no concreta les rendes dels entrevistats i 
que probablement es basa en la seva autopercepció.

Aquestes xifres contrasten amb les de les classes mitjanes. El 
percentatge de les rendes mitjanes-baixes que saben parlar en 
català, poc o molt, és del 79,0%; el de les mitjanes-mitjanes, del 
80,0%, i el de les mitjanes-altes, del 86,3%. Les dades s’expliquen per 
dos fenòmens diferents. En època contemporània, un ampli sector 
de les classes benestants valencianes va optar per la castellanització 
idiomàtica com a signe de distinció de classe. La manca d’ús del 
valencià per part de les classes baixes s’explica fonamentalment per 
l’origen de fora del domini lingüístic d’aquest sector social, atès que 
el País Valencià és un territori d’immigració. L’actitud històricament 
repressiva de les llengües diferents del castellà per l’Estat espanyol 
ha dificultat enormement la integració lingüística dels nouvinguts.

Capacitat de parlar en valencià per classe social
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6 noves editorials catapulten  
la literatura fantàstica en català 
La literatura fantàstica i de ciència-ficció en català és en un moment 
d’efervescència. Durant els darrers anys, 6 noves editorials han 
revolucionat el panorama amb la publicació en català de grans 
clàssics d’aquest gènere i de noves obres d’autors catalans. Són 
empreses totes elles creades els darrers deu anys. En alguns casos, 
les obres traduïdes han aparegut per primera vegada en català de 
la mà d’aquestes editorials i, en d’altres, són noves edicions d’obres 
que feia molts anys que eren descatalogades en llengua catalana. 
La publicació d’aquests llibres ha tingut molt bona acollida i les 
editorials han sabut crear una base de lectors fidels, amb qui sovint 
generen una relació de proximitat per mitjà de les xarxes socials i de 
butlletins electrònics. Aquesta relació és mútuament beneficiosa, 
perquè permet que les editorials coneguin les preferències i les 
demandes dels lectors.

Les sis noves editorials són Males Herbes (2012), Raig Verd (2011), 
Mai Més (2019), Chronos (2019), Obscura (2020) i Hermenaute (2015). 
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Algunes de les obres publicades o reeditades recentment són: La 
guerra de les salamandres, de Karel Čapek, i La gran caminada i Torn 
de Nit, de Stephen King (Males Herbes); la saga de Terramar, d’Ursula 
K. Le Guin (Raig Verd); la saga de Discmón, de Terry Pratchett (Mai 
Més),;  Dune, de Frank Herbert (Raig Verd i Mai Més); Trescafocs i Un 
dia tot això serà teu, d’Adrian Tchaikovsky (Chronos), i Neverwhere, 
de Neil Gaiman (Obscura). També s’ha anunciat la publicació de la 
segona entrega de la saga de Dune (Raig Verd i Mai Més) i de la trilogia 
de la Fundació d’Isaac Asimov (Raig Verd).

Les biblioteques públiques  
de Catalunya tenen només  
1 de cada 4 llibres en català 
Segons el catàleg de biblioteques públiques Atena, que unifica els 
429 equipaments del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, la 
gran majoria de llibres de les biblioteques públiques catalanes són en 
castellà: només 1 de cada 4 són en català. Concretament, el catàleg 
té registrats 1.011.934 llibres, dels quals 643.703 són en castellà (un 
63,6%), i només 251.209 (un 24,8%) en català. Per bé que només el 
13,5% de total de llibres que es publiquen a l’Estat són en català, 
és evident que la política actual de les biblioteques públiques és 
insuficient per normalitzar l’oferta en català.  

A més, s’hi afegeix l’agreujant que, en els últims cinc anys, el 89,0% 
dels llibres adquirits pel Ministeri de Cultura són en castellà, i només 
un 6,4% en les altres llengües oficials (el total és d’1,3 milions 
de llibres). Dels llibres enviats pel Ministeri a les biblioteques de 
Catalunya des del 2016, el 39,7% era en català i el 54,1%, en castellà. 
A les Illes Balears, el desequilibri era més gran: el 22,5% dels llibres 
enviats pel Ministeri eren en català, i el 69,1%, en castellà. El cas 
més extrem era el del País Valencià, on tan sols un 11,2% dels títols 
enviats pel Ministeri eren en català, i fins al 85,2%, en castellà.  
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HBO no inclou la versió en català  
en més de 400 llargmetratges  
del seu catàleg que ja han estat 
doblats o subtitulats  
El 2021, Plataforma per la Llengua va publicar un informe que 
analitzava la presència del català en les pel·lícules de ficció i 
documentals disponibles al catàleg d’HBO. Els resultats mostraven 
que no hi havia ni un sol llargmetratge amb versió en català d’un 
total de 961 disponibles, tot i que 404 ja hi havien estat doblats o 
subtitulats  (318 doblats i 86 subtitulats). D’entre els títols doblats, 
197 havien estat finançats per TV3, 88 per la Secretaria de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya i 28 pel Servei Català de 
Doblatge. Dels 5 restants, la font oficial consultada no en donava prou 
informació. A més, quan a l’octubre del 2021 HBO va convertir-se en 
HBO Max, la plataforma no va aprofitar la remodelació per introduir 
les versions ja existents en català. Des de llavors, la plataforma 
només ha afegit 7 pel·lícules en català. Es tracta, doncs, de centenars 
de versions en català finançades amb diners públics que no s’estan 
aprofitant i que se sumen als també centenars de versions existents 
que podrien incloure’s als catàlegs de Netflix o Disney+ analitzades 
anteriorment per Plataforma per la Llengua.  

Més de 54.000 topònims  
genuïns de les Balears  
ja es poden consultar  
en una mateixa pàgina web
El Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), 
dependent del Govern, ha elaborat el primer Nomenclàtor geogràfic de 
les Illes Balears, que disposa d’una base de dades de 54.000 topònims 
genuïns. La toponímia es pot consultar a través de la Infraestructura 
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de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB), una pàgina web que 
recorda a Google Maps i que ofereix múltiples opcions per descobrir i 
analitzar dades, i per veure com han canviat les Balears entre el 1956 
i el 2018. El Nomenclàtor unifica les dades ja existents i corregeix 
les incoherències en toponímia. A més, el catàleg de topònims 
dona informació sobre la localització, el tipus d’entitat geogràfica, 
l’altitud, el municipi, les coordenades geogràfiques i altra informació 
complementària que identifica inequívocament els topònims. La 
iniciativa suposa un gran avenç per a la conservació de la toponímia 
genuïna de les Balears, molta de la qual ha quedat en l’oblit o s’ha 
anat substituint.

7 de cada 10 habitants  
de Catalunya creuen  
que els anuncis de TV3  
haurien de ser només en català
Segons una enquesta encarregada per Plataforma per la Llengua la 
tardor del 2021 a l’empresa GESOP, més de dues terceres parts dels 
catalans pensen que TV3 només hauria d’emetre anuncis en català. 
Concretament, els qui ho pensen són el 69,1%. Aquestes dades 
contenen diferències considerables segons l’edat, i és que mentre 
que el 72,9% dels joves entre 18 i 29 anys ho pensen, només el 65,4% 
dels que tenen entre 45 i 59 anys opinen igual.  

Actualment, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
l’empresa pública responsable de TV3, ja fa esforços perquè els 
anunciants s’hi anunciïn en català, però tot i així, continua havent-
hi presència del castellà als talls publicitaris. Els remeis més 
eficaços i duradors serien probablement més inversió als mitjans de 
comunicació públics i una modificació legal per assegurar que els 
anuncis són completament en català.
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La Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals retalla a la meitat el 
pressupost per a les produccions
Segons un estudi de Mèdia.cat, l’Observatori Crític dels Mitjans 
impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, el pressupost per 
a la producció de la CCMA ha passat de 100 milions a 46,9 milions 
d’euros entre el 2010 i el 2020. Dels detalls d’aquesta reducció global 
del 53,1% del pressupost se’n poden extraure algunes conclusions. 
Primerament, la producció associada i encàrrecs de la CCMA ha 
caigut el 47,0%, i ha passat de 53 milions d’euros a 28,1 el 2020. 
Això afecta plenament la capacitat de la corporació pública per 
produir continguts audiovisuals i és una de les principals causes 
de la incapacitat de mantenir els estàndards d’oferta i qualitat 
de la producció en català als nivells de fa una dècada. Pel que fa 
a producció aliena, en el mateix període s’ha passat d’invertir 31 
milions d’euros a 14,3 anuals, un 53,9% menys. Segons l’estudi, 
aquesta retallada afectaria qüestions cabdals com ara la compra de 
sèries d’èxit per al públic juvenil.  

Primer Ós d’Or per  
a una pel·lícula en català
El 16 de febrer del 2022, la pel·lícula catalana i en català Alcarràs 
va rebre el guardó a la millor pel·lícula al Festival Internacional 
de Cinema de Berlín, també conegut com a Berlinale. És el primer 
cop que una pel·lícula en català ho aconsegueix. La Berlinale és un 
dels festivals de cinema més prestigiosos del món, per la qual cosa 
aquesta fita és la més important que ha aconseguit mai una pel·lícula 
en català. Malgrat la situació de manca de suport institucional 
suficient i els impediments que es troba el cinema en català, la 
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pel·lícula dirigida per Carla Simón ha demostrat que el cinema fet 
en la nostra llengua pot obtenir reconeixement i èxit internacional. 
Alcarràs, centrada en una família pagesa del Segrià, exposa els 
reptes que afronta la pagesia i el risc d’extinció a què l’aboquen 
l’especulació, l’abandonament institucional, les actituds modernes, 
les desavinences generacionals i la minsa compensació econòmica 
pel treball invertit. 

Només el 39,3% dels 
valencianoparlants que  
van assistir a un concert  
el 2021 afirmen que l’últim  
era de música en valencià  
La pandèmia del coronavirus ha afectat marcadament les activitats 
culturals i, en concret, la difusió de la música en català als festivals 
i actes en directe al País Valencià. Les dades d’una enquesta 
encarregada per Plataforma per la Llengua indiquen que no arriba 
al 40,0% el percentatge de valencianoparlants que afirmen que han 
sentit un grup en llengua pròpia durant el 2021. Segons l’enquesta 
realitzada, 216 espectadors que s’expressen en valencià van assistir a 
85 concerts de música cantada  en la llengua pròpia, a 104 en castellà 
i a 15 en anglès.

Cal dir que, durant el 2021, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 
de la Generalitat Valenciana ha continuat fomentant el valencià 
en l’àmbit de la creació musical. Aquesta promoció lingüística al 
sector musical s’ha manifestat en subvencions públiques per valor 
de 550.000 euros per ajudar a la realització de festivals, concerts i 
enregistraments de conjunts.
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100 anys del naixement  
de Joan Fuster
L’any 2022 ha estat el centenari del naixement de Joan Fuster i el 30è 
aniversari de la seva mort, raons per les quals ha estat declarat Any 
Fuster per la Generalitat Valenciana i la de Catalunya. El polifacètic 
escriptor, nascut a Sueca el 23 de novembre del 1922 i mort a la 
mateixa ciutat valenciana el 21 de juny del 1992, va marcar un 
abans i un després en els debats sobre la cultura catalana. Fuster va 
destacar especialment en el debat sobre la identitat dels valencians 
i del conjunt dels catalanoparlants, que va vincular estretament 
a l’origen històric comú i a la llengua catalana. En la seva obra 
seminal, Nosaltres, els valencians, publicada fa 60 anys, el 1962, 
Fuster es presenta com algú que simplement expressa allò que 
tothom sap o intueix, però que ningú no verbalitza i que tothom 
tracta amb circumloquis: que els valencians són catalans i que 
formen un únic poble amb la resta de catalanoparlants. A Qüestió 
de noms, un assaig breu publicat també el 1962, Fuster proposa 
com a nom nacional, en absència d’un terme millor per definir el 
conjunt, un provisional “Països Catalans”. Les tesis de Fuster han 
marcat profundament el debat polític i social als territoris de llengua 
catalana de les darreres dècades. 

Fuster també va destacar pels seus assajos i articles sobre qüestions 
literàries i sociolingüístiques. El 1981 va publicar un breu assaig, Ara 
o Mai, en què explicava que els catalanoparlants de l’Estat espanyol 
estaven subjectes a una forta pressió del nacionalisme espanyol 
per a castellanitzar-los, sovint amb la seva mateixa ajuda, més o 
menys inconscient. Fuster explicava que, si la castellanització no es 
revertia, els catalans desapareixerien com a poble. Amb un estat en 
contra es feia necessària la conscienciació dels catalanoparlants i 
una militància individual i col·lectiva en tots els aspectes relacionats 
amb la llengua. Fuster argumentava que l’alta cultura en català era 
necessària, però no suficient, per mantenir la llengua i la catalanitat: 

22 calia recuperar tots els àmbits d’ús, també els quotidians, populars i 
vulgars. Per tot això, l’assagista reclamava que els catalanoparlants 
es radicalitzessin i que no tinguessin por de ser molestos: només 
fent soroll podria canviar la situació.

El 51,3% dels valencianoparlants 
que van anar al teatre el 2021 van 
veure l’última actuació en valencià 
Segons dades recollides en una enquesta encarregada per 
Plataforma per la Llengua a final del 2021, el 51,3% dels valencians 
catalanoparlants manifesten que l’última funció teatral que van 
veure durant el 2021 era en llengua pròpia. Segons l’enquesta 
realitzada a 205 espectadors que s’expressen en valencià, van assistir 
a final del 2021 a 105 funcions interpretades en llengua pròpia i a 91 
representades en castellà.

Durant el 2021, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la 
Generalitat Valenciana ha continuat donant suport al foment del 
valencià en l’àmbit de les arts escèniques. Cal recordar que la 
Companyia Teatre El Micalet, un centre de producció i exhibició 
teatral en català al cor de València, va complir 25 anys durant el 2021 
i va ser candidata de la VIII edició dels Premis Martí Gasull i Roig, de 
Plataforma per la Llengua.
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A Catalunya, la meitat dels joves 
catalanoparlants tenen el mòbil 
configurat en castellà
Segons una enquesta de l’empresa GESOP encarregada per 
Plataforma per la Llengua, només el 32,0% dels habitants de 
Catalunya té el mòbil configurat en català, un percentatge inferior 
al del total de catalanoparlants (36,0%, segons l’Enquesta d’usos 
lingüístics de la població del 2018). El percentatge varia segons 
el sistema operatiu que tinguin: un 31,0% dels que tenen Android 
el tenen configurat en català, comparat amb un 38,5% dels que 
tenen iPhone. L’edat i l’elecció del català al sistema operatiu del 
mòbil són variables directament proporcionals: mentre que només 
el 23,5% de la població entre 16 i 29 anys té el mòbil en català, 
aquest percentatge creix fins a un 38,8% entre els més grans de 
65 anys. Entre els catalanoparlants, un 71,1% dels de més de 65 el 
tenen en català, i només un 49,3% dels que tenen de 16 a 29 Entre 
els castellanoparlants, tenen el mòbil en anglès un percentatge 
més elevat dels que el tenen en català (88,9% en castellà, 3,6% 
en català i 7,5% en altres llengües, entre les quals predomina 
clarament l’anglès).
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2 de cada 3 consumidors  
a Catalunya voldrien que  
les grans marques comercials  
es comuniquessin en català  
per telèfon
L’any 2016, l’estudi «Llengua i consum», elaborat per la Direcció 
General de Política Lingüística, indicava que el 67,0% dels 
consumidors enquestats voldrien que les marques se’ls adrecessin, 
telefònicament, en català. Amb tot, l’Informe de política lingüística 
del 2019 elaborat pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya indica que solament el 22,6% de les grans marques es 
comuniquen telefònicament amb el client, de bon inici, en llengua 
catalana. Al mateix temps, segons aquest informe, el percentatge 
augmenta fins al 61,1% quan el consumidor s’hi adreça en català. 

Així doncs, les empreses encara no es comuniquen  per defecte en 
català amb els consumidors, però alhora són capaces d’adaptar-se 
a la llengua del consumidor catalanoparlant. Tot i l’adaptabilitat, 
aquest 61,1% no cobreix el 67,0% de consumidors que desitjarien ser 
atesos en llengua catalana, de manera que encara hi ha marge de 
millora per part de les empreses.  

Només l’1,9% de les grans  
marques fan servir el català  
a les publicacions d’Instagram
L’informe de política lingüística del 2019 elaborat pel Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya va revelar que només un 1,9% de 
les grans marques té com a llengua inicial el català en les publicacions 
d’Instagram: un percentatge inferior a les que ho fan en anglès, un 
33,0%, mentre que la gran majoria, el 61,7%, hi fan servir el castellà.
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Instagram és la xarxa social on menys presència té el català i on més 
alt és l’ús de l’anglès. Actualment, encara no és possible configurar 
en català aquesta plataforma, comprada pel conglomerat Facebook 
(l’actual Meta) el 2012. Cal tenir en compte que a Facebook, en 
canvi, el català sí que és disponible entre les llengües en què es pot 
configurar la plataforma. Aquest fet probablement es tradueix en un 
ús més elevat del català per part de les grans marques: un 7,7% ho 
fa. A Twitter, disponible en català des del 2012 gràcies a la traducció 
voluntària d’un col·lectiu de desenvolupadors, només un 4,2% de les 
grans marques hi fan servir la llengua catalana.

3 de les 5 pàgines web  
de cadenes de menjar ràpid  
més visitades de l’Estat espanyol  
no tenen una versió en català
El 2021, Plataforma per la Llengua va fer un “Estudi del potencial 
del sector de les xarxes socials i les plataformes digitals”. Una de les 
dades recollides més rellevants va ser que més de la meitat de les 
pàgines web dels principals grups de menjar ràpid no eren en català. 
De les 5 webs més consultades de menjar ràpid a l’Estat espanyol, 
només la de Domino’s Pizza i la de Telepizza tenien versió catalana: 
no en tenien les pàgines de McDonald’s, Burger King i KFC. Val a dir, 
però, que hi ha altres grans empreses del sector que sí que tenen 
el web en català. Són, per exemple, Sandwichez, König, Nostrum, 
Udon, Pans&Company i La Tagliatella. Actualment, les pàgines web 
constitueixen punts de contacte de primer ordre entre les empreses 
i els consumidors. A més, la tendència és que se n’incrementi l’ús, 
com demostra l’augment de les compres digitals, tant en el sector del 
menjar ràpid com en altres àmbits de consum.
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8 de cada 10 residents  
a Catalunya estan d’acord  
amb el model escolar  
de vehicularitat única del català 
Segons una enquesta feta pel Centre d’Estudis d’Opinió, el 76,0% dels 
catalans han respost que estan d’acord o molt d’acord a “defensar el 
model d’immersió lingüística”. Si distingim entre catalanoparlants 
i castellanoparlants, trobem que el 95,0% dels primers i el 50,0% 
dels segons hi estan d’acord. Fins i tot el 78,0% dels qui declaren que 
parlen habitualment totes dues llengües defensen el model i, encara 
més destacable, el 88,0% dels parlants d’altres llengües volen l’escola 
en català, cosa que demostra que el sistema afavoreix la cohesió 
social. De fet, segons una altra enquesta encarregada per Plataforma 
per la Llengua al GESOP —que dona una xifra encara més optimista 
del suport a l’escola en català, el 82,0%—, gairebé 2/3 dels residents 
a Catalunya creuen que l’aprenentatge del català és necessari perquè 
els infants i els joves tinguin una carrera professional d’èxit. Si ens 
fixem en els que declaren que són castellanoparlants, el 53,9% ho 
pensa. Per tant, sigui quina sigui la llengua d’ús habitual o familiar, 
és evident que la gran majoria de la societat catalana vol continuar 
defensant l’escola en català.  
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A la Catalunya del Nord,  
el 19% de la mainada rep  
algun ensenyament en català
A la Catalunya del Nord, 15.883 alumnes dels 82.000 escolaritzats van 
rebre algun ensenyament en català el 2021, una xifra que representa 
el 19,34% del total. Al primer grau de l’educació pública (nens de 2-3 
anys fins a 10-11 anys), els alumnes poden rebre o bé un ensenyament 
bilingüe (50% en català i 50% en francès) o bé una hora de català a 
la setmana amb intervinents de l’Associació per a l’Ensenyament 
del Català (APLEC). Cal notar també que les dues escoles Arrels de la 
capital rossellonesa proposen un sistema immersiu en català. En el 
sector privat, la xarxa associativa La Bressola ofereix un ensenyament 
immersiu a 7 escoles. A més, 2 establiments privats confessionals dels 
9 que hi ha a Catalunya del Nord proposen cursos de català. Amb tot, 
hi ha 13.667 alumnes de primer grau, sigui privat o públic, que han 
tingut accés al català a l’escola; és a dir, un 32% del total. Pel que fa al 
segon grau públic (col·legi i liceu), 23 col·legis dels 31 proposen algun 
tipus d’ensenyament en català (immersiu, opcional, etc.), com ara 
els 9 liceus d’ensenyament general i tecnològic, mentre que només 2 
liceus professionals ho fan.

 A Catalunya, només el 46,8%  
dels professors parlen sempre  
o gairebé sempre en català  
als alumnes de 4t d’ESO
Segons dades del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu 
de la Generalitat de Catalunya, el 2021, menys de la meitat dels 
professors (el 46,8%) mantenien el català sempre o gairebé sempre 
amb els alumnes. Aquestes dades han empitjorat respecte de les 
darreres onades en què es va dur a terme l’enquesta, el 2013 i el 
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2006, en què el 61,1% i el 63,7% dels professors, respectivament, 
declaraven que feien servir el català sempre o gairebé sempre. Cal 
tenir en compte que aquestes són dades declarades i que la realitat 
als centres, sobretot fora de l’aula, pot ser encara més compromesa 
per al català. D’altra banda, aquestes dades constaten que hi ha 
hagut una relaxació els darrers anys en l’aplicació de la metodologia 
de la immersió lingüística en català, cosa que es tradueix en l’ús del 
català entre els alumnes quan parlen fora del centre: el 2021, tan sols 
el 21,8% dels alumnes fan servir el català sempre o gairebé sempre, 
mentre que el 45,1% declara que no el fa servir mai o gairebé mai.

L’Alguer recupera la festa  
de Sant Joan de la Porta Llatina  
després de 175 anys
Plataforma per la Llengua i l’Obra Cultural de l’Alguer, amb el 
patrocini del Municipi de l’Alguer i la Fondazione Alghero, han decidit 
recuperar la festa de Sant Joan de la Porta Llatina per transmetre i 
fer conèixer aquesta tradició a les noves generacions. La festa, que 
no se celebrava des de feia 175 anys, es va originar segles enrere per 
commemorar la victòria dels algueresos durant el setge del 1412 per 
part de les tropes del Vescomte de Narbona, la nit del 5 al 6 de maig. 
Segons els organitzadors, “la ciutat renovarà lo vot a Sant Joan de 
la Porta Llatina, recuperant lo lligam amb l’antiga consuetud. Una 
festa laica, única, longeva. La història de ‘Sant Joan de maig’ troba la 
sua fi en lo 1847, any en què lo vot del Consell és estat observat una 
última volta”. Els documents guardats a l’Arxiu Històric del Municipi 
de l’Alguer restitueixen la imatge d’una festa en la qual podem trobar 
elements teatrals comuns a la cultura catalana del temps i una 
gran animació pirotècnica. Els dos elements que han caracteritzat 
històricament aquesta festa són la lectura de la Relació en catedral 
i l’execució coral i participada de les Cobles de la conquista dels 
francesos a la plaça de la ciutat.
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Les inscripcions als cursos  
d’hivern del Consorci per  
a la Normalització Lingüística  
van incrementar un 31,0% el 2021 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va iniciar els cursos 
d’hivern de català del 2021 amb una inscripció de més de 23.300 persones. 
L’oferta formativa d’aquest període va ser de 1.264 cursos en total. Les 
inscripcions s’havien incrementat un 31,0% respecte del 2020, i l’oferta de curs, 
un 19,0%. L’oferta presencial representava un 69,0% dels cursos i un 66,0% 
de les inscripcions. Cada vegada són més les persones d’origen estranger que 
continuen el seu itinerari d’aprenentatge del català, no únicament en cursos 
inicials i bàsics, sinó també en nivells intermedi i avançat.

20 universitats d’Alemanya  
i 19 dels Estats Units ofereixen 
ensenyaments de català  
i cultura catalana
131 universitats de fora del domini lingüístic català oferien la possibilitat 
de cursar estudis catalans el curs acadèmic 2021-2022. Els estudis catalans 
combinen ensenyaments sobre la cultura, la història i la llengua catalanes, 
contribueixen a enfortir el coneixement que se’n té al món i també enriqueixen 
la societat catalana perquè faciliten intercanvis culturals amb altres societats. 
Segons dades de l’Institut Ramon Llull, el país amb més oferta era Alemanya, 
on 20 universitats disposaven d’aquest pla d’estudis. En segon lloc, hi havia els 
Estats Units, amb 19 universitats, i en tercer lloc, el Regne Unit, amb 18. L’Estat 
espanyol quedava molt lluny d’aquestes xifres: fora del domini lingüístic 
català, només 9 universitats oferien aquests coneixements.
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Alemanya
Estats Units
Regne Unit

França
Itàlia

Espanya
Japó

Polònia
Irlanda
Àustria

Hongria
Mèxic

Rússia
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Argentina
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Finlàndia
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4
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2
2
2
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Només el 6,9% de les sentències 
judicials a Catalunya van ser  
en català el 2021, la xifra  
més baixa des del 2001
El 2021, tan sols el 6,94% de les sentències judicials emeses a Catalunya 
van ser en català. La xifra no havia estat tan baixa des del 2001, vint 
anys abans, quan van representar el 6,18% del total. Les sentències en 
català van marcar un màxim a Catalunya el 2004, quan el 20,6% van 
ser en la llengua del país. Des de llavors, la proporció de sentències en 
català s’ha reduït any rere any, amb l’excepció del 2019, quan va fer 
un lleuger repunt, i van tornar a caure l’any següent (el 2018 van ser 
el 7,7%; el 2019, el 8,5%, i el 2020, el 7,4%). Les comarques gironines 
són les que el 2021 van produir proporcionalment més sentències en 
català, el 15,9% de les emeses en aquest territori, seguides per les 
de Ponent, que van ser el 10,9%. Barcelona ciutat només va produir 
en català el 5,5% de les sentències, i les comarques de la província, 
el 7,0%. Cal tenir en compte que la província de Barcelona acumula 
pràcticament 3/4 parts de la població de Catalunya. A les Terres de 
l’Ebre, territori en què més del 70% de la població és catalanoparlant, 
només l’1,1% de les sentències van ser en català. Aquestes dades 
indiquen que els perfils i les actituds en la judicatura a Catalunya tenen 
molt poca connexió amb els de la societat catalana.
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El 57,3% dels advocats  
de Catalunya no presenten  
mai cap escrit en català
Plataforma per la Llengua va encarregar al GESOP una enquesta 
amb una mostra de 800 professionals de l’advocacia col·legiats a 
Catalunya. La principal conclusió de l’enquesta és que hi ha un gran 
desequilibri entre el fet que el català és la llengua més emprada entre 
advocats i el baix ús que en fan en les actuacions escrites i orals. 

Un 44,0% dels advocats parlen amb els altres advocats de manera 
predominant en català; un 31,7% combinen castellà i català de 
manera equilibrada, i un 23,4% fan servir el castellà de manera 
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Ús del català a la justícia (1) 
Més concretament quina llengua fa servir habitualment?

Sempre o gairebé 
sempre el català

El català i castellà 
per igual

Majoritàriament el 
català, però a 

vegades el castellà

Majoritàriament el 
castellà, però a 

vegades el català

Sempre o gairebé 
sempre el castellà

Una altra llengua o 
combinació de 

llengües / Ns / Nc

En els escrits presentats 
als jutjats

A les actuacions
orals amb la justicia

4,3

11,6 78,2 13,5 81,2

7,3

9,2

32,4

45,8

1,0

7,7

5,8

4,6

23,9

57,3

0,7

predominant. Convé destacar que el català és la llengua habitual del 
48,6% dels advocats fora de la feina, als quals cal afegir un 15,4% 
més d’advocats bilingües en català i castellà. 

Aquest gran ús espontani contrasta amb el fet que un 45,8% no el fa 
servir mai en les actuacions orals davant dels tribunals, i un 57,3% 
no presenta mai cap escrit en català. Preguntats per la raó per la 
qual no presenten més escrits en català, els advocats han respost 
majoritàriament (36,0%) que s’han format o consulten les lleis 
en castellà, seguit del fet que prefereixen fer servir la llengua que 
perceben que és la dels jutges i fiscals (23,7%). Pel que fa a la manca 
d’ús en les actuacions orals als tribunals, el 47,6% atribueix no fer-lo 
servir més al fet que el castellà és la llengua de jutges i fiscals, i un 
20,9% ho atribueix a la formació jurídica en castellà que ha rebut. 

Ús del català a la justícia (2) 
Més concretament quina llengua fa servir habitualment?

Sempre o gairebé 
sempre el català

El català i castellà 
per igual

Majoritàriament el 
català, però a 

vegades el castellà

Majoritàriament el 
castellà, però a 

vegades el català

Sempre o gairebé 
sempre el castellà

Una altra llengua o 
combinació de 

llengües / Ns / Nc

Amb altres advocats
i advocades

Amb els
clients

8,3

29,3 44,3

21,0

22,8

28,1

16,2

3,7

25,6

44,0 23,4

18,4

31,7

11,7

11,7

1,0
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El 63,4% dels advocats catalans 
creuen que els jutges que treballen  
a Catalunya haurien de conèixer  
el català 
Una enquesta feta pel GESOP per a Plataforma per la Llengua el 
2021 amb una mostra de 800 professionals de l’advocacia catalana, 
mostra com, en termes generals, la competència dels advocats no 
és el principal obstacle per a l’ús del català en les actuacions orals 
als jutjats. Un 45,8% dels advocats catalans no el fan servir mai en 
les actuacions orals davant dels tribunals. Això passa malgrat que 
el català és la llengua principal d’ús entre advocats: el 44,0% dels 
advocats parlen predominantment en català amb altres advocats, i un 
31,7% més combinen castellà i català de manera equilibrada. 

Un 62,2% dels advocats catalans volen fer servir més el català a la 
justícia. Quan se’ls demana una mesura per millorar l’ús del català a 
la justícia, les propostes de capacitació dels jutges són majoritàries: 
millorar-ne la formació (33,7%), exigir-los la capacitació en català 
(17,8%) o prioritzar els jutges catalans (13,0%). Quan se’ls demana si 
estan a favor de fer del català un requisit per als jutges per treballar 
a Catalunya, un 63,4% del col·lectiu s’hi mostra favorable. L’opció és 
majoritària entre els advocats catalanoparlants (83,3%) i els bilingües 
socials (60,7%), però també compta amb suport del 37,3% dels 
castellanoparlants. 
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Considera que 
conèixer el català 
hauria de ser un 
requisit per als jutges 
i magistrats que 
vulguin treballar a 
Catalunya?

Ns/Nc
2,3%

Sí
63,4%

No
34,3%

Només el 21,6% dels advocats 
col·legiats a Catalunya han estudiat  
la carrera en català
Des del curs 2019-2020, Plataforma per la Llengua ha fet públics els 
recomptes d’ús del català a les facultats de Dret a partir de la informació 
de les guies docents. El resultat, si bé ha tingut petites oscil·lacions, 
mostra un ús molt baix a les universitats privades i un ús lleugerament 
majoritari a les universitats públiques de Tarragona (URV), Girona i 
Lleida. Pel que fa a les universitats públiques de Barcelona (UB, UAB i 
UPF), que concentren la majoria d’alumnes, hi ha un ús significatiu del 
català, però el castellà sempre és la llengua més emprada.  

El 2021, una enquesta del GESOP encarregada per Plataforma per 
la Llengua amb una mostra de 800 professionals de l’advocacia 
catalana mostrava l’altra cara de la moneda: el castellà és la llengua 
d’instrucció majoritària dels advocats col·legiats a Catalunya. Així, el 
76,4% afirma que han estudiat la carrera en castellà i el 22,6% que 
ha estudiat amb una proporció de català significativa (el 8,7% l’ha 
estudiada en català i en castellà, i el 13,9%, en català). Convé destacar 
que el 65,4% dels advocats més joves, els menors de 41 anys, afirmen 
que han estudiat la carrera de Dret en castellà; un 13,8%, en català i 
en castellà, i només un 20,4%, en català. Aquesta dada constata, un 
cop més, que les facultats de Dret catalanes formen part del problema 
a l’hora de reproduir la marginació del català a la justícia i tenen una 
assignatura pendent 
si volen formar part 
de la solució. 
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En quina llengua 
va estudiar vostè 
la carrera de Dret 
principalment?

Ambdues
8,7%

Català
13,9%

Castellà
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 L’irlandès, amb 24 vegades  
menys parlants nadius que el català, 
esdevé la 24a llengua oficial  
de la Unió Europea 
El dia de Cap d’Any del 2022, el gaèlic irlandès va esdevenir la 24a 
llengua oficial de la Unió Europea. Anteriorment, aquest idioma 
cèltic, oficial a la República d’Irlanda, havia tingut a les institucions 
comunitàries un estatus especial de semioficialitat: entre el 1973 
i el 2007, l’ús oficial de l’irlandès s’havia limitat a la traducció dels 
tractats; entre el 2007 i el 2021, havia estat llengua oficial de la Unió, 
però amb un règim especial que limitava els documents que s’hi 
traduïen. A partir del 2022, tots els documents oficials de la Unió 
Europea són disponibles en irlandès i els parlants d’aquesta llengua 
tenen reconeguts els mateixos drets que els de les altres llengües 
oficials davant de les institucions comunitàries.

El reconeixement de l’oficialitat plena per a l’irlandès contrasta amb 
la situació de desprotecció del català a les institucions europees. La 
implantació del gaèlic com a llengua plenament oficial s’havia vist 
dificultada per l’escassetat de traductors habilitats, atès que és un 
idioma molt minoritzat fins i tot a l’illa d’Irlanda: segons Ethnologue, 
l’any 2019 tenia 170.000 parlants nadius. El català, amb uns 4,1 
milions de parlants nadius l’any 2021, segons Ethnologue, no té els 
mateixos problemes de dimensió. L’única raó per la qual una llengua 
24 vegades més petita que el català gaudeix de la condició d’idioma 
oficial comunitari és que disposa d’un estat favorable. L’oficialitat 
del gaèlic és conseqüència de la sol·licitud d’Irlanda a les institucions 
europees, de la mateixa manera que la no oficialitat del català és 
atribuïble a la negativa continuada de les institucions espanyoles de 
sol·licitar-la. 

38 Andorra destina 1,4 milions  
d’euros a la promoció del català 
durant el 2022 
Els pressupostos del Principat d’Andorra per a l’any 2022, 
aprovats pel Consell General a final de gener, incloïen una partida 
d’1.377.931,17 euros per al Departament de Política Lingüística, una 
subdivisió del Ministeri de Cultura i Esports que vetlla per la difusió 
i promoció del català, la llengua oficial d’aquest estat pirinenc. 
Aquesta xifra suposa un 0,3% del total de la despesa prevista pel 
Consell General per a l’exercici 2022, que s’enfilava als 491.606.146 
euros. Amb tot, cal tenir en compte que el Departament de Promoció 
Cultural, una altra subdivisió del Ministeri de Cultura i Esports, també 
subvenciona projectes que repercuteixen positivament en la salut 
de la llengua. Aquest segon departament va rebre una partida de 
4.741.130,88 euros, l’1,0% del total del pressupost.

A Catalunya, els pressupostos del 2022, de 42.169.360.027,17 d’euros, 
preveien una partida per a la Secretaria de Política Lingüística de 
3.014.759 euros, el 0,01% del total. Aquesta dotació formava part 
d’una partida més gran de “Promoció de la llengua catalana”, 
de 47.301.385,75 euros, el 0,1%. Aquestes xifres indiquen que, 
proporcionalment, Andorra inverteix molts més recursos en la 
promoció del català que no pas la Generalitat de Catalunya. Cal 
recordar que durant l’última campanya electoral, ERC, En Comú 
Podem i la CUP van adquirir el compromís plantejat per Plataforma 
per la Llengua de destinar el 0,5% del pressupost del Govern a 
polítiques lingüístiques.

39

OFICIALITAT, 
RECONEIXEMENT  
I JUSTÍCIA



INF
OR
ME

CAT
2022

46 47

El 42,4% de les pàgines web de 
l’administració de l’estat diferencien 
el “català” i el “valencià” com si fossin 
idiomes diferents
L’any 2021, només el 28,7% de les pàgines web de l’administració 
general de l’Estat i els seus òrgans, agències i entitats públiques 
dependents tenien algun contingut disponible en català. Tan sols 
l’1,0% eren consultables totalment en llengua catalana. A més, el 
82,0% dels webs amb algun contingut en català presentaven faltes 
d’ortografia, errors lingüístics i barreges del català i el castellà, i el 
42,4% diferenciaven el “català” i el “valencià” com si fossin idiomes 
diferents. Aquestes dades van ser elaborades per Plataforma per la 
Llengua a partir d’una observació dels portals oficials realitzada durant 
el mes de novembre. La situació era més o menys la mateixa que els 
anys anteriors, quan l’entitat també havia efectuat observacions dels 
webs oficials, i això indicava que el Govern espanyol no havia fet res 
per canviar-la. 

La inacció del govern espanyol és especialment destacable si es té en 
compte que des de l’any 2018 el dirigeix el PSOE i que des del 2020 
ho fa en coalició amb Unidas Podemos. El PSOE reivindicava, l’any 
que va arribar al govern, “la plurinacionalitat”, “el plurilingüisme” i 
“el respecte per la diversitat i pluralitat” de l’Estat espanyol. Unidas 
Podemos ha defensat aquests principis, de paraula, de manera 
continuada i encara més enèrgica. L’abril del 2022, En Comú Podem, la 
secció catalana d’Unidas Podemos, va presentar una proposició no de 
llei per garantir que  tots els webs de l’Estat estiguessin disponibles en 
les llengües oficials diferents del castellà, però la presència del català 
és molt defectuosa fins i tot als portals dels mateixos ministeris. 15 
dels 17 ministeris del PSOE tenien el 2021 webs amb alguna presència 
del català, però en 13 dels casos era una presència residual en què 
només estaven traduïts els menús dels primers nivells de navegació 
i alguna informació estàtica. Els webs de Podemos encara estaven 
pitjor: en 3 dels 5 casos, no tenien cap contingut en català, i en un 4t 
cas, la presència d’aquest idioma és residual.  
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Institució

Presència 
del català 

a les webs, 
2021

Afers 
econòmics

Català 
residual

Treball Parcialment 
en català

Ecologia Català 
residual

Exteriors Català 
residual

Justícia Català 
residual

Defensa Inexistent

Hisenda Parcialment 
en català

Interior Català 
residual

Transports Inexistent

Educació Català 
residual

Indústria Parcialment 
en català

Institució

Presència 
del català 

a les webs, 
2021

Agricultura Català 
residual

Presidència, 
Relacions amb 
les Corts

Català 
residual

Política 
territorial

Català 
residual

Cultura  
i esport

Català 
residual

Sanitat Català 
residual

Drets Socials Inexistent

Ciència Català 
residual

Igualtat Inexistent

Consum Català 
residual

Inclusió Català 
residual

Universitats Inexistent
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Plataforma per la Llengua 
comptabilitza 99 discriminacions 
greus a catalanoparlants perpetrades 
per l’administració de l’Estat
Plataforma per la Llengua recull sistemàticament les discriminacions 
greus a catalanoparlants per part de treballadors de les 
administracions espanyoles des del 2016. L’any 2021 va suposar un 
rècord absolut: si el 2016 l’entitat va ser coneixedora de 22 casos, el 
2021 en van ser 99. Les discriminacions recollides eren situacions en 
què treballadors públics van denegar un servei a un ciutadà pel fet 
que parlava en català o bé el van pressionar perquè canviés al castellà. 
En molts d’aquests casos, a més, es van produir agressions verbals 
que indicaven que els treballadors en qüestió s’identificaven amb un 
ideari supremacista castellà: “estamos en el Reino de España”, “esto es 
importante [y usted es] ciudadano de España”, “yo entiendo el catalán 
pero soy la autoridad, y si le pido que me hable en español, me habla 
en español”, “yo no hablo lenguas muertas”, etc. Aquestes expressions i 
la seva repetició constant, amb patrons clars, denoten que no són casos 
anecdòtics, fruit de caràcters particulars, sinó que responen a una 
concepció concreta de la societat, a una ideologia antiigualitària que a 
l’Estat espanyol és hegemònica i controla les institucions estatals. Això 
últim queda demostrat pel fet que, d’aquestes discriminacions, molt 
poques acaben amb sancions o advertiments disciplinaris. El Govern 
espanyol ha negat repetidament que es produeixin discriminacions 
lingüístiques a la seva administració quan alguns diputats han 
preguntat quantes sancions ha imposat per aquest motiu.

Des del 2018, el nombre de casos coneguts per l’entitat ha augmentat 
any rere any, de manera regular: 25, 32, 52 i 99. Es tracta d’un increment 
del 296,0% en sis anys. L’augment dels casos detectats respon en bona 
part a un augment, també, en l’activitat del servei d’atenció de queixes 
de Plataforma per la Llengua. Si el 2016 aquest servei va gestionar 
395 queixes, el 2021 en va gestionar 1983. El 2016, 7 dels 25 casos de 
discriminació van arribar a Plataforma per la Llengua pel servei de 
queixes. El 2021, van arribar a l’entitat per aquesta via 92 dels 99 casos.

41 El 2021, l’Estat espanyol 
i les institucions europees  
han aprovat 192 noves normes  
que privilegien el castellà
L’aprovació de normativa que privilegia la llengua castellana 
i discrimina la catalana és una constant a l’Estat espanyol. El 
2021, les institucions generals espanyoles van aprovar 96 normes 
que relegaven el català; les europees, 90, i les organitzacions 
internacionals, 6. En tots els casos, la responsabilitat última és de les 
institucions espanyoles. Les institucions generals de l’Estat aproven 
regularment normes que imposen l’ús del castellà o garanteixen el 
dret de parlar-lo, sense fer cap previsió equivalent per al català, pel 
motiu que el castellà és l’únic idioma oficial del conjunt de l’Estat. 
Les institucions europees també ho fan perquè l’Estat espanyol ha 
rebutjat sempre de demanar l’oficialitat comunitària del català i 
la normativa europea sol beneficiar les llengües oficials de la Unió 
i les dels estats membres. Per motius semblants, la normativa 
internacional amb clàusules lingüístiques sol perjudicar el català 
dins de l’Estat espanyol. Aquesta realitat desmenteix el lloc comú 
propagat pel nacionalisme espanyol segons el qual el català és una 
llengua fortament protegida i imposada mentre que l’expansió del 
castellà és espontània i s’explica pel seu atractiu natural i utilitat. 
Aquest lloc comú és especialment fal·laç quan es té en compte 
que les institucions que aproven la legislació que exalta i privilegia 
el castellà estan fortament imbuïdes per aquest mateix ideari 
antiigualitari que denuncia una suposada imposició del català.

La legislació discriminatòria regula àmbits molt diversos. L’any 
2021, 11 de les normes discriminatòries regulaven principalment les 
certificacions, els carnets i els títols; 6, l’educació; 38, l’etiquetatge i 
les instruccions; 27, el funcionament de l’administració i les relacions 
interadministratives; 44, les obligacions empresarials; 4, la promoció; 
10, les relacions dels ciutadans amb l’administració; 17, els requisits 
de coneixement; 27, els requisits en la petició d’ajuts i en la 
candidatura a premis, i 8, la simbologia i el reconeixement simbòlic.
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A Catalunya, el 65,0% del personal 
mèdic i d’infermeria utilitza el català 
de forma habitual amb els pacients 
La Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina de 
Catalunya (SocDEMCAT) i la Fundació Dr. Antoni Esteve, amb la 
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, van presentar el 2021 
els primers resultats de l’estudi d’Usos Lingüístics en l’Assistència 
Sanitària (USLAS). L’estudi mostrava que el 65,0% del personal 
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Catalunya Resta d’Espanya Estranger

Evolució de les noves col·legiacions segons lloc de naixament
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sanitari fa servir habitualment el català en la relació amb els pacients 
i que un 70,0% el fa servir en els informes mèdics. Aquestes dades de 
presència viva del català a la salut, però, podrien trobar-se en una 
situació delicada si no es prenen mesures orientades a mitjà i llarg 
termini: els professionals joves fan servir menys el català que els més 
grans. Per exemple, el 83,0% dels enquestats declaren que usen el 
català únicament o majoritàriament en les reunions de treball, però 
la xifra es redueix fins al 68,0% en el cas dels joves. 

Aquesta dada podria estar correlacionada amb les dades de 
demografia col·legial que publica anualment el Col·legi Oficial de 
Metges de Barcelona (que representa més del 80,0% dels col·legiats 
catalans), que indiquen que actualment només el 58,2% dels 
metges col·legiats han nascut a Catalunya, però està en tendència 
decreixent, atès que, els darrers 10 anys, els col·legiats nats a 
Catalunya s’han situat cada any entre el 28,0% i el 39,0%. El 2021, el 
29,0% dels nous col·legiats del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 
havien nascut a Catalunya; el 23,0%, a la resta de l’Estat, i el 47,0%, 
a l’estranger. Òbviament, molts professionals de la medicina nascuts 
fora de Catalunya parlen i parlaran en català, però la seva integració 
lingüística es dificulta força si el grup de professionals formats a les 
facultats de medicina catalanes és minoritari. 
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8.061
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A Internet hi ha més de 3.000 
pel·lícules i sèries disponibles  
en català
Segons dades del portal goitaquefanara.cat, que agrupa tot el 
contingut disponible en català a Internet, ja hi ha més de 3.500 
títols diferents disponibles a internet. Aquesta dada inclou tant els 
continguts amb àudio disponible en català com els continguts amb 
subtítols. Concretament, són més de 1.800 amb àudio en català i vora 
2.000 amb subtítols en català. El web inclou les dades de les grans 
plataformes com Netflix, Disney o Prime Video, però també de Filmin, 
Movistar i Rakuten, a més de les plataformes de televisions públiques 
com RTVE, TV3, IB3 i À Punt. 

El portal que agrupa, amb diferència, més contingut audiovisual 
disponible en català és Filmin, i per darrere hi ha Movistar, Prime 
Video i Rakuten. Darrerament, hi ha hagut un increment del 
contingut disponible en català en aquestes plataformes gràcies, en 
bona part, a l’esforç i a la mobilització de la societat civil, que ha 
fet veure a les empreses que existia aquesta demanda i ha situat la 
qüestió al centre del debat quan es debatia la Llei de l’audiovisual a 
l’Estat espanyol.  

Tot i així, cal recordar que avui dia continua sense haver-hi una 
regulació que obligui les grans plataformes a incloure el contingut en 
català i que, per tant, hi ha molta menys oferta que en el cas d’altres 
llengües de mida semblant que tenen el suport d’un estat que les 
defensa. 
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El català va créixer fins als 304 
espectadors simultanis de mitjana 
als directes de Twitch  
La pandèmia de la Covid-19 durant el 2020, i especialment durant el 
2021, va representar un gran creixement en el consum audiovisual 
a plataformes com Twitch. Aquesta és una plataforma enfocada 
sobretot al contingut en directe, pertany a Amazon i va reconèixer 
el català com a llengua d’emissió el març del 2019 gràcies a una 
campanya de pressió pública. 

Aquest reconeixement permet configurar les emissions que es fan 
en directe com a emissions en català, de manera que així també es 
pot fer seguiment del contingut que es fa en la nostra llengua. És així 
que es va veure com l’abril del 2021 es va arribar al pic d’espectadors 
simultanis mitjà, amb 304 per directe.
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Només 3 de les 10 apps més 
descarregades globalment ofereixen 
una versió completa en català
De les 10 aplicacions més descarregades arreu del món el 2021, 
tan sols 3 tenen el català com a idioma disponible. És el cas de la 
xarxa social Facebook i les aplicacions de missatgeria instantània 
WhatsApp i Telegram. De les 7 restants, destaca el fet que l’aplicació 
de vídeos breus TikTok, que encapçala la llista, no tan sols no tingui 
el català entre els 35 idiomes disponibles, sinó que a més no permeti 
la inserció de contingut promocional en català si no està subtitulat 
al castellà. La disponibilitat lingüística de les aplicacions Instagram 
i Messenger també es força incoherent: no tenen disponible la 
llengua catalana malgrat formar part del grup empresarial Meta, 
que desenvolupa 2 de les 3 aplicacions que ja compten amb aquesta 
llengua, com són Facebook i WhatsApp. Pel que fa al reproductor de 
música en línia Spotify, tot i que ha començat a introduir el català 
coincidint amb el patrocini del Futbol Club Barcelona, encara no en 
té una versió completa i, a més, els elements en català encara no 
estan disponibles en tots els suports. 
Aquestes dades demostren una vulneració dels drets dels 
catalanoparlants a l’accessibilitat lingüística en matèria tecnològica 
perquè, entre d’altres, desplacen el català com a llengua que 
canalitza la socialització digital. A més, el fet que bona part de les 
relacions socials juvenils es facin a través d’apps que no incorporen 
el català, com ara Instagram, facilita que idiomes com el castellà 
o l’anglès esdevinguin llengües 
hegemòniques i de referència 
tecnològica i social. Aquest 
procés relega el català als 
àmbits formals de l’escola 
o la família, i el deixa fora 
dels àmbits de socialització 
informal, imprescindibles per 
normalitzar la llengua.
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Les 10 aplicacions més  
descarregades el 2021

1. Tiktok

2. Instagram

3. Facebook

4. WhatsApp

5. Telegram

6. Snapchat

7. Zoom

8. Messenger

9. CapCut

10. Spotify



5756

1.350.000 catalans es plantejarien 
canviar de sistema operatiu perquè 
el seu mòbil tingués assistent  
de veu en català
En una enquesta encarregada per Plataforma per la Llengua i 
elaborada durant la tardor del 2021 per l’empresa GESOP, es 
demanava als participants si canviarien de sistema operatiu de mòbil 
per tal de poder relacionar-se amb l’assistent de veu en català. Cal 
tenir en compte que, actualment, cap dels assistents de veu del 
mercat no és capaç de funcionar en català. Només Google Assistant 
l’entén, tot i que de manera no oficial. 

Dels resultats d’aquesta enquesta es pot inferir que un total 
d’1.350.000 catalans es plantejarien canviar de sistema operatiu per 
obtenir un assistent de veu en català. Així, doncs, 925.000 catalans 
que tenen Android canviarien a iPhone si Siri entengués i parlés en 
català, i 275.000 usuaris d’aquest darrer sistema operatiu farien el 
pas a Android si Google Assistant ho fes. D’aquestes dades es desprèn 
la rellevància del factor lingüístic a l’hora de triar el sistema operatiu 
del mòbil per part dels ciutadans de Catalunya.

El primer motor de síntesi  
de veu en català ja és una realitat 
Catotron és el primer motor de síntesi de veu en català basat en 
xarxes neuronals que permet convertir text en publicacions d’àudio de 
manera automàtica. Aquesta eina es pot integrar fàcilment en webs, 
aplicacions o productes, i està disponible de manera gratuïta per a 
qualsevol persona o desenvolupador amb una llicència oberta per a 
l’ús, la modificació i la distribució. Aquesta iniciativa, per tant, obre la 
finestra al fet que qualsevol aplicació o dispositiu pugui parlar català.
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Catotron ha estat desenvolupat per Col·lectivaT, una cooperativa 
formada per un equip d’experts tecnològics d’origen turc dedicada 
a millorar la presència de llengües minoritzades en l’àmbit digital. 
Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració d’investigadors de 
la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, 
i amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya.

Només el 5,5% dels jugadors  
de Catalunya consumien videojocs 
en català el 2019
El món dels videojocs és difícil per al català. Segons l’Enquesta de 
participació cultural de Catalunya, aquesta dada era del 6,2% el 
2021, només 2 punts percentuals per sobre de la de l’any anterior, 
que era del 4,2%. És una xifra que no aconsegueix moure’s d’aquesta 
marginalitat, atès que el 2019 va ser del 5,5% i el 2018, del 5,2%. 

El català, així, queda per sota del castellà, l’anglès i altres llengües. 
A més, en aquest cas, el consum es correspon amb la manca 
d’oferta disponible en català. Segons la base de dades VDJOC de la 
Generalitat de Catalunya, hi ha poc més de 100 videojocs en català 
registrats. És probable que n’hi hagi alguns més, però tot i així encara 
queda molt lluny d’una oferta atractiva. De fet, si existeixen videojocs 
en la nostra llengua, és sobretot gràcies a petits estudis indie dels 
territoris de parla catalana, que sí que aposten pel contingut en 
català.  
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Internet és l’àmbit en què  
els valencians usen més la llengua 
pròpia: el 46,8% s’hi expressa  
en valencià, mentre que només  
el 21,7% ho fa majoritàriament  
al lloc de treball
L’àmbit de les noves tecnologies és l’àmbit en què els valencians 
escriuen més en valencià. Segons un estudi que compara dades del 
2010 i del 2015, el segon any, el 46,8% de la ciutadania valenciana 
amb accés a la comunicació en xarxa feia servir per escrit la llengua 
pròpia en les tasques d’Internet, i també en les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). Es tracta de webs, de pàgines 
inicials d’ordinadors o tauletes tàctils, de correus electrònics i xarxes 
socials (Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc.).

Pel que fa a l’ús de webs o pàgines virtuals d’informació, el 26,7% 
dels enquestats feia servir el valencià el 2015, i l’ús exclusiu del 
castellà es reduïa en 11 punts respecte del 2010. Quant a l’ús de 
les llengües a les xarxes socials, el valencià registrava un augment 
considerable de gairebé 18 punts del 2010 al 2015, i passava del 
32,2% al 51,0%. L’ús indistint de valencià i castellà augmentava 8,4 
punts, mentre que l’ús monolingüe del castellà tenia el 2015 un exigu 
13,4%, fet que suposava un minvament de 17,7 punts respecte de 
l’enquesta anterior. 

Quant a la presència de la llengua pròpia al món laboral, cal 
distingir entre les relacions internes, que es produeixen entre 
treballadors d’una empresa, en què només un 21,7% s’expressava 
majoritàriament en valencià el 2015, i les relacions externes, que 
apareixen quan s’interactua amb parlants que no pertanyen a 
l’empresa, en què l’ús estable del valencià se situava en el 18,1% el 
mateix any. Ara bé, cal afegir que en les relacions internes del món 
laboral, un 21,8% s’expressava el 2015 indistintament en valencià o 
en castellà, i un 25,4% ho feia en les relacions externes.

50 Dades sociodemogràfiques

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.  

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Mireia Galindo, Carles de Rosselló i Francesc Bernat, «El castellà a la 
Catalunya contemporània: història d’una bilingüització», Benicarló, 
Onada, 2021.

Idescat, Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018.  
En línia a <https://bit.ly/informecat22_4a> (consulta: 9/11/2022)

En línia a <https://bit.ly/informecat22_b> (consulta: 9/11/2022)

En línia a <https://bit.ly/informecat22_4c> (consulta: 9/11/2022)

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua; també  
Centre d’Estudis d’Opinió, “Enquesta metodològica i d’actituds 
sociopolítiques. Desembre 2021”.  
En línia a <https://bit.ly/informecat22_5> (consulta: 9/11/2022)

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua; també, l’Òmnibus 
de GESOP (2019). “Informe de resultats. Estiu de 2019”. Informe 
encarregat per Plataforma per la Llengua.

Centre d’Estudis d’Opinió, Òmnibus 2021.  
En línia a <https://bit.ly/informecat22_7> (consulta: 9/11/2022)

Generalitat de Catalunya, Enquesta d’usos lingüístics a la Franja 
(2014). En línia a <https://bit.ly/informecat22_8>  
(consulta: 9/11/2022)

Govern de les Illes Balears, Universitat de les Illes Balears i Generalitat 
de Catalunya, Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014.  
En línia a <https://bit.ly/informecat22_9> (consulta: 9/11/2022)

Antoni Mas i Miralles, “El valencià segons l’enquesta del SIES de 2015”, 
Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 28 (2018), p. 127-145.  
En línia a <https://bit.ly/informecat22_10> (consulta: 9/11/2022)

Generalitat de Catalunya, “Els usos lingüístics de la població de 
Catalunya. Resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població. 
2018”. En línia a <https://bit.ly/informecat22_11> (consulta: 9/11/2022)
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Generalitat de Catalunya, Enquesta d’usos lingüístics a la Catalunya Nord 2015. 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_12>  
(consulta: 9/11/2022) 

Generalitat Valenciana, Enquesta d’ús i coneixement del valencià 2015. 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_13> (consulta: 9/11/2022)

Cultura i mitjans de comunicació

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua. 

Roger Tugas Vilardell, “Les biblioteques públiques tenen només un de cada 
quatre llibres en català”, 26 d’octubre de 2021, Nació Digital. 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_15> (consulta: 9/11/2022)

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB). 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_17> (consulta: 9/11/2022)

 Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.
Mèdia.cat, “Joves i ús del català: una radiografia del sector audiovisual”. 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_19> (consulta: 9/11/2022)

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.
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Empresa i serveis

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya,  estudi 
«Llengua i consum»; Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
Informe de política lingüística 2019. En línia a <https://bit.ly/informecat22_25> 
(consulta: 9/11/2022)

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Informe de política 
lingüística 2019. En línia a <https://bit.ly/informecat22_25> (consulta: 9/11/2022)

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Educació i cohesió social

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua; també, Centre d’Estudis 
d’Opinió, “Enquesta metodològica i d’actituds sociopolítiques. Desembre 2021”. 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_5> (consulta: 9/11/2022)

Font: Conseil Académique des Langues Régionales Enseignement du catalan 
(2021). En línia a <https://bit.ly/informecat22_29> (consulta: 9/11/2022)

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Generalitat de Catalunya, 
“Estudi sociodemogràfic i lingüístic de l’alumnat de 4t d’ESO a Catalunya 2006-
2013-2021”. En línia a <https://bit.ly/informecat22_30> (consulta: 9/11/2022)

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Consorci per a la Normalització Lingüística, “Més de 23.300 alumnes comencen 
els cursos de català d’hivern del CPNL”. 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_32> (consulta: 9/11/2022)

Institut Ramon Llull, “Universitats de l’exterior amb docència d’estudis catalans. 
Curs acadèmic 2021-2022”. En línia a <https://bit.ly/informecat22__33> 
(consulta: 9/11/2022)
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Oficialitat, reconeixement i justícia

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, “Administració de 
Justícia. Dades estadístiques”. 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_34a> (consulta: 9/11/2022)

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, “El català a la justícia” 
En línia a <https://bit.ly/22__34b> (consulta: 9/11/2022)

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.
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Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Consell General del Principat d’Andorra, “Projecte de llei del pressupost 
per a l’exercici del 2022, així com del Projecte de pressupost del Tribunal 
Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost 
del Consell General per al 2022”. 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_39> (consulta: 9/11/2022)

Generalitat de Catalunya, “Pressupostos 2022. Llei. Dades interactives”. 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_39b> (consulta: 9/11/2022)

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua. 

La Ciutat. Diari digital de proximitat, “L’ús del català és més freqüent en el 
personal sanitari de més edat que entre els més joves”, 14 de maig del 2021.  
En línia a <https://bit.ly/informecat22_43a> (consulta: 9/11/2022)

Col·legi de Metges de Barcelona, “Informe sobre demografia col·legial 2020”.  
En línia a <https://bit.ly/informecat22_43b> (consulta: 9/11/2022)
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Internet i noves tecnologies

Goitaquefanara.cat. En línia a <https://bit.ly/informecat22_44>  
(consulta: 9/11/2022)

Twitch. En línia a <https://bit.ly/informecat22_45> (consulta: 9/11/2022) 

Apptopia.com. En línia a <https://bit.ly/informecat22_46> (consulta: 9/11/2022)

Elaboració pròpia de Plataforma per la Llengua.

Catotron.collectivat.cat. En línia a <https://bit.ly/informecat22__48>  
(consulta: 9/11/2022)

Base de dades VDJOC de la Generalitat de Catalunya. 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_50> (consulta: 9/11/2022)

Antoni Mas i Miralles, “El valencià segons l’enquesta del SIES de 2015”,  
Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 28 (2018), p. 127-145. 
En línia a <https://bit.ly/informecat22_10> (consulta: 9/11/2022)
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