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1.Introducció i objectius 

 

Des de la Plataforma per la Llengua s’ha considerat d’interès l’estudi 

de les pràctiques lingüístiques, tant dels ens privats, com de les 

administracions públiques, en els anuncis publicitaris a la premsa 

generalista diària, mitjà de lectura habitual per a milions de catalans, i per 

tant, és una de les vies franques de comunicació més important que tenen 

amb els consumidors/administrats. 

 

 Pren especial rellevància conèixer en quin idioma s’adrecen a l’usuari-

consumidor, tant les administracions públiques com les empreses privades. 

Primerament, per saber quin grau d’importància atorguen a l’element 

lingüístic, com un element potencialment empàtic, per tal de connectar, en el 

cas de les empreses, amb el segment de mercat a qui adrecen el producte, i 

segonament, si les entitats mercantils acompleixen la llei de l’estatut del 

consumidor i la Llei 1/998 de política lingüística, si bé, en el cas de les 

administracions públiques aquest extrem adquireix especial importància. En 

el moment d’iniciar aquest estudi comptàvem amb l’existència de dos estudis                     

previs amb el mateix objecte o similar com són els d’Anna Salarich (1997) i 

Jordi Ballart (2002)1, que també es referien als usos i pràctiques lingüístiques 

de les empreses als anuncis publicitaris a la premsa diària a Catalunya, entès 

                                                
1
 Ballart i Pastor, J. Usos lingüístics en la publicitat de la premsa diària a Catalunya  Institut de Socioliolingüísitca de 

Catalunya  de la Direcció General de Política  de la Generalitat de Catalunya (2002)   

Salarich i Banús, A. Usos lingüístics en la publicitat de la premsa i en la publicitat de la premsa i en la publicitat 

domiciliària. Institut de Socioliolingüísitca de Catalunya de la Direcció General de Política lingüística de la Generalitat 

de Catalunya (1997)  
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aquest territori com les quatre províncies sota jurisdicció de la Generalitat de 

Catalunya. 

La Plataforma per la llengua ha realitzat el present estudi en base als 

següents objectius: 

-Analitzar: 

1.L’evolució dels usos lingüístics i les pràctiques lingüístiques als 

anuncis publicitaris a la premsa generalista diària.  

2. De manera més específica, l’avenç o retrocés objectiu de la llengua 

catalana, com a llengua emprada en els anuncis publicitaris als mitjans de 

premsa escrita diària. 

-Mesurar l’ús que fan de la llengua catalana les empreses privades i els ens 

públics en els anuncis publicitaris de la premsa diària generalista a 

Catalunya. Determinar quins són els ens més respectuosos envers els drets 

lingüístics dels consumidors. 

-Vincular la necessitat de determinar els costums i usos lingüístics d’aquests 

ens2 a la necessitat de desplegar l’actual normativa lingüística, des d’una 

òptica d’eficiència garantista, respecte els drets lingüístics de les persones 

que manifesten la voluntat de fer ús de la llengua catalana de manera 

normalitzada a l’àmbit socioeconòmic. 

-Observar com determina la llengua del mitjà les pautes lingüístiques dels 

anunciants i fins a quin punt el creixement i consolidació de la premsa en 

català condiciona els criteris lingüístics dels anunciants. 

-Determinar les pautes lingüístiques dels anunciants, en funció de factors 

com per exemple si l’anunciant és empresa privada o administració pública, o 

bé el sector econòmic al que s’adscriu l’anunci. 

 

2. Metodologia 

 

2.1. Univers d’estudi. 

 

                                                
2
 Entès el terme ens, com una estructura organitzativa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui una empresa privada 

o qualsevol de les formes jurídiques amb les que decideix actuar l’administració pública –organització autònoma 
empresarial, SA amb participació majoritària de l’administració etc.- 
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L’ univers del estudi  són els anuncis publicats a la premsa generalista 

diària a Catalunya, ja siguin els esmentats anuncis d’ens públics o d’ens 

privats. 

 

 

 

 

2.2. Mostra. 

 

En la següent taula es plasmen les dades de la mostra utilitzada per al 

present estudi, que ha estat realitzat inferint les dades dels següents diaris, 

en diferents dies del mes de novembre i desembre del 2006 dades que tot 

seguit exposem: 

 
Taula 1 Dades de la mostra 
 

DIARIS DIES 

El PERIODICO 
edició en 
català 

Novembre 
2006 
13,14,15,16 

Desembre 
2006 
1,2,3,4 

El PERIODICO 
edició en 
castellà 

Novembre 
2006 
13,14,15,16 

Desembre 
2006 
1,2,3,4 

EL PUNT Novembre 
2006 
13,14,15,16 

Desembre 
2006 
1,2,3,4 

LA 
VANGUARIA 

Novembre 
2006 
13,14,15,16 

Desembre 
2006 
1,2,3,4 

AVUI Novembre 
2006 
13,14,15,16 

Desembre 
2006 
1,2,3,4 

 
Així doncs la mostra es compon de  l’estudi de: 

-Els diaris generalistes: 

 LA VANGUARIA, Les edicions catalana i castellana d’EL PERIÓDICO, EL 

PUNT I L’AVUI, escollits específicament pels següents motius: 
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-LA VANGUARDIA3, és el diari de més tirada a Catalunya amb una mitjana 

de 202.794  exemplars.  

-EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, al ser l’únic diari en doble edició 

lingüística, permet observar  d’una manera molt definitòria quins són els usos 

i costums lingüístics de les empreses respecte la llengua dels seus 

consumidors potencials, i com condiciona la llengua del mitjà les pautes 

lingüístiques dels anunciants. Amb una tirada mitjana de 98.618 exemplars 

per a la versió castellana i 68.332  exemplars per la versió catalana. 

-L’AVUI, És el diari més antic publicat en l’actualitat en llengua catalana 

(1976) i amb més tirada, respecte els altres diaris que publiquen integrament 

en català, amb una tirada mitjana de 28.363 exemplars.  

-EL PUNT, el segon diari amb més tirada publicat en llengua catalana amb  

22.605 exemplars de mitjana. 

 

2.3 Metodologia de l’observació 

 

Aquest diaris han estat consultats els següents dies: 13,14, 15 i 16 de 

novembre del 2006, i els dies 1,2,3,4 de desembre del 2006. L’observació 

s’ha basat en la totalitat dels anuncis publicats, en qualsevol llengua, i 

sigui quin sigui l’origen o naturalesa del anunciant, amb les següents 

exclusions: 

1.Anuncis de corporacions i entitats mercantils adreçades als seus 

socis. 

2.Anuncis d’ens administratius en territoris que no tenen com a llengua 

pròpia el català, adreçats als seus propis administrats. 

3.Anuncis en els suplements diaris. 

4.Anuncis dels apartats de classificats. 

5.Anuncis de contactes o de empreses relacionades amb el mercat del 

sexe. 
                                                
3
 http://www.ojd.es/Acontrol/Aojd/diarios.htm (dades de tiratge de gener del 2002 a desembre del 2002). Tota la 

informació sobre les dades de tiratge s’han extret de les dades de l’ojd. 
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6.Esqueles. 

Per a tal d’extreure els percentatges que correlativament fonamenten les 

conclusions del present treball, s’han utilitzat les següents variables: 

1.Si és una administració pública o un ens privat: 

a) Pautar de manera diferenciada quines són les pràctiques lingüístiques de 

les empreses. 

b) Determinar quin grau d’importància donen les empreses a l’ús del català a 

l’hora d’adreçar-se al futur consumidor. 

c) Observar quin és el grau de respecte de l’administració respecte les 

disposicions de la Llei 1/998 de 8 de gener de política lingüística. 

2.El nombre d’anuncis d’ens públic i ens privats respecte el total d’anuncis de 

cada diari i respecte el total. 

3.El sector econòmic, per inferir conclusions més globals, i representatives, 

que les que merament es podrien extreure de la mera determinació del nom o 

raó social d’una entitat, cosa que també realitzem. 

 4.Lògicament, la llengua de l’anunci element bàsic per a la determinació de 

la majoria de dades del present treball. 

 

3. Instruments de foment i evolució de la presència del català 

a la premsa diària a Catalunya 

 

3.1. Instruments de foment econòmic 

 

Els instruments emprats per la Generalitat amb l’objecte de fomentar 

l’ús de la llengua catalana en la publicitat a la premsa diària es van vehicular 

mitjançant les subvencions als mitjans de comunicació en català, entenent 

l’administració que el criteri de la llengua en el que està escrit el mitjà, és un 

criteri decisiu, per part de l’anunciant, per a decidir en quina llengua s’adreça 

al consumidor. 

Durant el període 1983-88 la Generalitat va subordinar la concessió de les 

subvencions als mitjans en llengua catalana, en funció de la difusió de la 

publicació. A partir del 1989 el Servei de promoció de la Premsa del 
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Departament de Cultura de la Generalitat, va canviar el criteri d’atorgar 

“subvencions a publicacions periòdiques escrites totalment o parcialment en 

català” a “ajuts a les publicacions periòdiques escrites en català”. 

El Pla General de Normalització lingüística de 1995 respecte a la premsa 

escrita disposa com a objectius: 

“aconseguir que els diaris en català d’abast nacional puguin ser competitius”. 

L’any 1997 es va produir un salt qualitatiu important amb l’aparició de l’edició 

catalana d’EL PERIÓDICO, dada profundament rellevant si tenim en compte 

que el PERIÓDICO i LA VANGUARDIA suposen el 70% del tiratge de la 

premsa diària a Catalunya. 

 

 

3.2. Evolució dels usos lingüístics dels anunciants a la premsa 

generalista diària a partir de la segona meitat de la dècada dels 90 

 

A l’hora de realitzar una valoració sobre els usos i costums lingüístics 

dels ens objecte d’aquest estudi cal analitzar la intervenció dels diferents 

agents que conformen el procés comunicatiu de l’anunci publicitari.  

Així, si ens situem a l’any 2002, època del treball d’en Jordi Ballart, en els 

mitjans escrits la llengua predominant de la premsa diària era el castellà, tot i 

que en els darrers anys hi ha més presència del català, amb l’aparició de 

l’edició catalana d’EL PERIÓDICO i l’expansió d’EL PUNT. Aquest factor 

també ha comportat un augment del català en l’àmbit de la publicitat, malgrat 

que encara continua havent-hi un ús inferior al del castellà. 

En el seu estudi de l’any 2002, Jordi Ballart estudiava els usos lingüístics en 

la publicitat dels diaris LA VANGUARDIA, EL PUNT, les dues edicions d’EL 

PERIÓDICO, L’AVUI, EL 9 PUNT i EL PAÍS. Segons aquest estudi, els diaris 

redactats en castellà (LA VANGUARDIA, EL PAÍS i EL PERÍODICO) compten 

amb més de la meitat dels anuncis de la mostra, un 52,5%. A la publicitat 

d’EL PUNT, el català s’imposa clarament, gairebé el 100% dels anuncis, en 

conjunt són en català. En comparació amb un estudi de 1997 d’Anna 

Salarich, el català hi ha augmentat sensiblement. Pel que fa a LA 
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VANGUARDIA, la presència del català a la publicitat és lleugerament inferior 

al castellà. A l’edició en castellà d’EL PERIODICO la publicitat en la llengua 

catalana té una presència inferior respecte a l’edició en català. L’edició 

catalana d’EL PERIÓDICO, en canvi, creada l’any 1997, utilitza més sovint el 

català que el castellà a la publicitat. A L’AVUI la publicitat és íntegrament en 

català, una evolució respecte de l’any 1997, en la què hi havia un 

percentatge, tot i que baix, d’anuncis en castellà. En el cas del PAÍS, l’únic 

diari estatal, hi ha una presència escassa del català, que no arriba ni al 10%, 

presència que es concentra únicament a les pàgines centrals, les quals són 

per a l’edició de Catalunya. Amb tot, respecte l’any 1997, la publicitat en 

català ha augmentat quatre punts.  

 

 

 

3.3. Presència del català en altres tipus de publicacions 

 

Pel que fa a la premsa no diària, les proporcions són semblants als de 

la premsa generalista diària, tot i que l’idioma emprat en els seus anuncis 

està relacionat amb la temàtica de la publicació.  

Les revistes i butlletins en català dedicats a temàtiques culturals tenen 

sempre anuncis en català4, mentre que els que analitzen altres temes tenen 

un comportament lingüístic més desigual. Pel que fa a la relació entre l’origen 

de l’anunciant i la llengua de l’anunci, les empreses que tenen seu a 

Catalunya utilitzen més el català en les seves emissions publicitàries. Malgrat 

que les empreses forànies opten majoritàriament pel castellà, en els darrers 4 

anys s’ha passat d’un 32,9% a un 45,7% en l’evolució de l’ús del català en els 

anuncis a la premsa per part d’aquestes empreses. Les empreses que més 

fan servir el català són: Les relacionades amb els sectors institucionals, de 

mitjans de comunicació, l’hostalera i l’oci. És curiosa també la presència en 

aquest llistat de les òptiques, que en la meitat dels casos opten pel català en 

                                                
4
 Anna Salarich ” Usos lingüístics en la publicitat de la premsa i en la publicitat de la premsa i en la 

publicitat domiciliària. Institut de Sociolingüística de Catalunya. Generalitat de Catalunya (1997)” 
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els seus anuncis. Una altra curiositat és que els anuncis de premsa de mides 

més grans acostumen a ser en castellà mentre que els petits són en català. 

L’ús del català a la publicitat, però, està, sense cap mena de dubte, vinculat a 

l’aparició de mitjans d’informació que treballen en llengua catalana. En aquest 

sentit, els professionals també han descobert que el mercat demana l’ús del 

català i no manquen iniciatives per reforçar el coneixement dels creatius. 

Alguns ja fa temps que se’n preocupen: per exemple, l’Agrupació de Joves 

Publicitaris va publicar fa anys un “Vocabulari terminològic de publicitat 

castellà-català”. Aquest era un primer pas en una cadena que es tanca quan 

l’anunci arriba als ulls del client potencial. 

En l’actual treball podem comprovar com aquesta evolució de creixement s’ha 

estancat parcialment, si els comparem amb els d’Anna Salarich i Jordi Ballart. 

També és escaient la línea d’anàlisi consitent en refermar el fet que quan 

l’administració intervé de manera decidida, els progressos en matèria de 

llengua són absolutaments rellevants, tal i com exposarem posteriorment. 

 

4. Exposició dels resultats de la recerca 

 

4.1. Introducció als resultats de la recerca 

 

En el present estudi oferim en primer lloc les dades globals de la 

mostra (gràfic 1) dels diaris que tenen com a àmbit de publicació Catalunya, 

amb l’objecte de filtrar posteriorment els percentatges, diari per diari (gràfic 

2), incardinant-los, a la vegada amb l’evolució dels usos lingüístics dels 

anunciants durant el període (1997-2006). Es tracta d’una elecció gens 

arbitrària, ja que va ser quan, un dels diaris amb més tirada a Catalunya, EL 

PERIÓDICO, va decidir fer una edició en català del seu diari.  Posteriorment 

exposarem una dada rellevant del total dels anunciants: Del percentatge total 

dels anunciants quins són ens públics i quins empreses privades (extrem 

important ja que influeix ostensiblement en la filosofia comunicativa del 

anunci).  

Així en el present estudi hem discriminat:  
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-Quin anuncis són fruit de la lògica de la iniciativa privada, que cerca 

establir contactes amb el consumidor final. 

-Quin percentatge és de l’administració pública, els missatges de la 

qual, des de la perspectiva del comunicador, tenen una finalitat força 

diferent al de les empreses privades (gràfic 3). Els ens mercantils 

tenen com a objecte la venda de bens i serveis, i ocasionalment 

millorar la imatge de marca. En canvi l’administració opta per un criteri 

de claredat expositiva, sense matisos, amb l’objecte de difondre un 

missatge d’interès general.  

En funció de les dades generals exposades al gràfic 3, i la finalitat 

ostensiblement diferent que tenen els missatges dels ens públic i els ens 

privats, s’ha destriat el percentatge d’anuncis en català i en castellà a la 

premsa generalista, en funció de la naturalesa jurídica de l’anunciant, ja 

siguin ens públics, a nivell global (gràfic  4), i diari per diari (gràfics  5 a 9) o 

ens privats, també a nivell global (gràfic  10), i correlativament, també diari 

per diari (gràfics 11 a 15). 

 

4.2. Resultats generals 

 

4.2.1. Dades de la mostra 

 

En la següent taula (taula 2) es mostren els resultats exposats en el 

present estudi, en el qual s’han extret 1300 anuncis publicats als següents 

diaris: AVUI, PUNT, EL PERIÓDICO edició en català, EL PERIÓDICO edició 

en castellà i LA VANGUARDIA. El nombre d’inputs publicitaris en els diferents 

dies objecte de l’estudi són: 

 

Taula 2  Nombre d’anuncis per diari. 

Nombre d’anuncis totals de cada 
diari 

DIARI Número 

AVUI 96 

PERIODICO CAST 329 

PERIODICO CAT 325 
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Nombre d’anuncis totals de cada 
diari 

DIARI Número 

PUNT 157 

VANGUARDIA 393 

TOTAL D’ANUNCIS 1300 

 

Aquests anuncis, per tal de realitzar la mostra, han estat discriminats per:  

1.Llengua, en funció si són en català, castellà o en ambdues llengües 

2.Origen i característiques de l’ens anunciant (administració pública o 

empresa privada). 

3.Sector econòmic al que pertany l’empresa anunciant, per a la present 

mostra s’han determinat 34 sectors econòmics, o l’esfera socioeconòmica al 

que va dirigit l’anunci de l’administració. 

 

4.2.2. Ús global del català  

 

En el gràfic 1 i taula 3 s’expressen, els percentatges respectius d’ús 

del català i del castellà, de la totalitat d’anuncis de la premsa generalista 

diària amb àmbit de difusió a Catalunya, amb indiferència que provinguin 

d’ens públics o d’empreses privades. 

 

 

 

Gràfic 1. Percentatges globals de l’ús del català. 
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Taula 3. Percentatges globals de l’ús del català. 

 LLENGUA Català 

 

Castellà 

 

Percentatges d’ 
anuncis , publicats en 
català o castellà a la 
premsa generalista 
diària  dels ens 
públics i privats  

46,81%(609) 53,18% (688) 

(*) nombres absoluts 

 

Així de la mostra realitzada, s’infereix que una mica menys de la meitat del 

total dels anuncis publicats a Catalunya es fan en català, 46,81%, per un 

53,18% que es publiquen en castellà. El relatiu equilibri percentual, pel que fa 

a l’ús del català i del castellà als anuncis de la premsa diària, es fonamenta 

en el fet que la llengua del mitjà condiciona en bona mesura la llengua que 

empra l’anunciant per dirigir-se al consumidor/administrat. En aquest sentit, 

ha estat decisiu l’assoliment des de l’any 1997 d’una major tirada de la 

premsa generalista diària en català, amb l’aparició de l’edició en català d’EL 

PERIÓDICO i la consolidació d’EL PUNT a l’àrea metropolitana de Barcelona, 

diari que des de fa anys apareix com el tercer diari pel que fa a tiratge editat 

en llengua catalana. El català, com a llengua habitual dels anuncis de la 

premsa diària, tot i ser minoritària, mostra una tendència a equiparar-se, en la 

mesura que els dos diaris de major tiratge a  Catalunya, LA VANGUARDIA 

(202.794 exemplars) i la versió castellana d’EL PERIODICO (98.618)5, que 

concentren la major part de la inversió publicitària, tenen una presència 

estadísticament estable d’anuncis en català.  

 

4.3. Usos lingüístics en els diaris objecte del present estudi  

 

En el gràfic 2 s’exposen desglossats per diaris les següents dades: 

-Els percentatges d’anuncis en català i en castellà.  

                                                
5
 Dades ojd www.ojd.es (gener-desembre 2002)  
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-Els percentatges d’anuncis, amb indiferència si els anunciants són ens 

públics o privats.  

Resultats que es mostren també en els resultats corresponents al 2006 de la 

taula 4 

 

Gràfic 2.Percentatges d’ús lingüístic dels anuncis. 
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En aquesta taula s’exposa l’evolució dels usos lingüístics en la premsa 

generalista diària durant el període 1997-2006, escrutant diari per diari els 

percentatges d’ús del català i del castellà en els anuncis publicats en els seus 

diaris. 

 

Taula 4 Usos lingüístics dels anuncis a la premsa generalista diària (1997-2006). 
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Usos lingüístics dels anuncis a la premsa generalista diària 

(1997-2006)6 

ANY 2006 ANY 2002 ANY 1997 

DIARI 

CAT CAST 

 

BIL CAT CAST CAT CAST 

AVUI 

 

 96,9% 3,1%  100,0% 0,0% 99,0% 1,0% 

PERIODICO CAT 54,5% 45,5%  63,5% 36,5% - - 

PERIODICO 

CAST 

31,9% 67,8% 0,3% 39,7% 60,15 23,8% 72,1% 

PUNT 83,4% 16,6%  94,6% 5,4% 96,6% 3,4% 

VANGUARDIA 25,9% 74,0%  27,5% 72,3% 22,1% 75,1% 

 

La diferència dels resultats, entre els tres estudis realitzats entre 1997-2006, 

tot i ser variable, apareix una lleugera tendència al retrocés pel que fa a la 

llengua catalana, que pot ser conjuntural, a causa de l’elecció dels dies i els 

criteris d’acotament de la cerca. 

S’evidencia un element preocupant, l’estancament pel que fa a la presència 

del català en els mitjans de premsa escrita, sobretot en els de mes difusió, 

com poden ser EL PERIÓDICO, en la seva edició en català i LA 

VANGUARDIA, mantenint-se però la “fidelitat lingüística” dels anunciants, en 

EL PUNT i L’AVUI. 

 

 

 

4.4. Ús del català en els ens públics i ens privats en els anuncis a la 

premsa 

 

                                                
6 Dades extretes dels treballs de Ballart,J, ”Usos lingüístics en la publicitat de la premsa diària a 
Catalunya” Institut de Socioliolingüísitca de Catalunya (2002) Salarich,, A “Usos lingüístics en la 
publicitat de la premsa i en la publicitat de la premsa i en la publicitat domiciliària”Institut de 
Socioliolingüísitca de Catalunya (1997) 
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En aquest apartat el propòsit és delimitar les pràctiques lingüístiques, tant de 

les empreses privades, com de les administracions públiques. Amb l’objecte 

de determinar aspectes tan rellevants com:  

- El grau de respecte que te l’administració autonòmica a la legislació 

lingüística.  

- La sensibilitat lingüística de l’administració de l’estat 

- La consideració del català com a aspecte especialment important de l’àmbit 

socioeconòmic en els anuncis de les empreses privades a la premsa 

generalista diària. 

 

4.4.1. Dades de la mostra 

 

Tot seguit mostrem en el gràfic 3 i la taula 5, del total d’anuncis publicats en 

els diaris de la mostra, els dies ja referenciats, independentment de la 

llengua, quin percentatge, en números relatius i totals, són publicat per ens 

públics i quins per ens privats. 

 

Gràfic 3. Percentatge d’anuncis d’ens públics i ens privats a la premsa. 
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Taula 5. Percentatge d’anuncis d’ens públics i ens privats a la premsa. 
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Origen dels anuncis Ens privats Ens públics 

Nombre d’anuncis 1079 (83,0%) 221 (17,0%) 

 

Tot i que la majoria dels anunciats són entitats privades, en algun diari com 

l’AVUI, el percentatge d’anuncis que coopten les administracions públiques, 

assoleix unes quotes sensiblement superiors, arribant fins al 36,45% del total 

dels anuncis, tot i que en nombres absoluts la presència dels anuncis de les 

administracions públiques és ostensiblement major en els diaris de major 

tirada com  EL PERIÓDICO o  LA VANGUARDIA. 

 

4.4.2. Usos lingüístics en els anuncis dels ens públics 

 

A la taula 6 es reflexa del total d’anuncis, quin número correspon a ens 

públics, en números totals i relatius. A la taula 7 es mostren, diari per diari, 

quin és el percentatge d’us del català, en els anuncis corresponents a les 

administracions públiques.  

 

Taula 6.Nombre d’anuncis de l’administració. 

nombre anuncis de l’administració per diari 

DIARI Total anuncis 
Anuncis de l’administració 

(%)* 

AVUI 96 (36,4%) 35 

PERIODICO CAST 329 (15,2%)50 

PERIODICO CAT 325     (15,4%) 50 

PUNT 157 (16,9%)25 

VANGUARDIA 393 (14,5%)57 

(%)*Percentatge respecte el total d’anuncis de tot el diari. 
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Taula 7 nombre anuncis de l’administració, en cada llengua per diaris. 

nombre anuncis de l'administració, en cada llengua per diaris 

DIARI Totals anuncis en 
qualsevol llengua 

LLENGUA Anuncis de les administracions 

AVUI 96 Català 35 

PERIODICO CAST 329 Castellà 12 

PERIODICO CAST 329 Castellà/català 1 

PERIODICO CAST 329 Català 37 

PERIODICO CAT 325 Castellà 10 

PERIODICO CAT 325 Català 40 

PUNT 157 Castellà 1 

PUNT 157 català 24 

VANGUARDIA 393 castellà 14 

VANGUARDIA 393 català 43 

 

4.4.2.1. Ús global del català en els anuncis dels ens públics 

 

En aquesta gràfica s’exposen els percentatges d’usos lingüístics, en 

català i en castellà, dels anuncis que provenen de les administracions 

públiques (gràfic 4), tant en el conjunt dels diaris, com d’aquestes mateixes 

dades desglossades diari per diari (gràfic 5 a 9). 

 

Gràfic 4.Percentatge usos lingüístics a les administracions públiques 
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Taula 8. Percentatge usos lingüístics de les administracions públiques. 

Llengua utilitzada Català Castellà 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens públics (*) 

82,6% (179)  17,4%(38) 

(*) Entre parèntesis nombres absoluts 

 

Les dades d’ús del català per part de les administracions públiques local i 

autonòmica, és materialment del 100%. Cal recordar que l’article 35.17 de la 

Llei de política lingüística estableix que la publicitat de la administració local i 

autonòmica ha d’ésser com a mínim en català. No obstant, pràcticament tota 

la publicitat que l’administració central ha publicat a la premsa catalana ha 

estat en castellà (24 anuncis de 25), un 96%. En canvi, tot i que no és insòlit, 

es factible veure algun anunci d’una administració local en castellà, sobretot 

                                                

7Article 35 La publicitat1. En la publicitat institucional de la Generalitat i de les administracions locals, de 
llurs empreses públiques o concessionàries i de les altres institucions i corporacions catalanes de dret 
públic feta en l’àmbit territorial de Catalunya, s’ha d’utilitzar de manera general el català.2. El Govern de 
la Generalitat i els ens locals han d’afavorir, estimular i fomentar amb mesures adequades l’ús del 
català en la publicitat, especialment la de la via pública, amb l’objectiu que sigui lallengua d’ús normal 
del sector 



  Plataforma per la Llengua 
  Usos lingüístics dels ens empresarials i de l’administració en la publicitat  
  a la premsa generalista diària a Catalunya 
 

 

 

 20 

quan actuen de manera consorciada en l’organització d’esdeveniments amb 

empreses privades, ja que tot i que les patrocinen no en gestionen 

directament la difusió. 

 
 
4.4.2.2. Usos lingüístics dels ens públics8 per diaris 
 
 
En aquest apartat es mostra diari per diari els percentatges d’ús del català i 

del castellà dels anuncis de les administracions públiques –local, autonòmica 

i estatal-. Aquestes dades es reflecteixen en els gràfics 5 a 9 i les Taules 

correlatives  9 a 13. 

 
 
 
 
 
 
A)AVUI 
 

Gràfic 5.Percentatge usos lingüístics de les administracions públiques. 
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Taula 9.Percentatge usos lingüístics de les administracions públiques. 

                                                
8 Entès aquest concepte com qualsevol de les formes jurídiques que poden adoptar les administracions 
a l’hora de desenvolupar les seves funcions (entitat mercantil , organisme autònom, fundació etc.) 
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Llengua utilitzada Català Castellà 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens públics. 

100,0%(35)* 0,0%(0) 

*() entre parèntesi els resultats en nombres absoluts 

 

 
B) EL PERIÓDICO CATALÀ 
 

Gràfic 6.Percentatge usos lingüístics de les administracions públiques. 
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Taula 10.Percentatge usos lingüístics de les administracions públiques. 

 
Llengua utilitzada Català Castellà 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens públics. 

80,0%(40) 20,0%(10) 

*()entre parèntesi els resultats en nombres absoluts 

 

C)  EL PERIÓDICO CASTELLÀ 
 
Gràfic 7.Percentatge usos lingüístics de les administracions públiques. 
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Taula 11.Percentatge usos lingüístics de les administracions públiques. 

Llengua utilitzada Català Castellà bilingüe 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens 
públics 

74,0%(37) 24,0%(12) 2,0%(1) 

*()entre parèntesi els resultats en nombres absoluts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) PUNT 
 
Gràfic 8.Percentatge usos lingüístics de les administracions públiques. 
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Taula 12.Percentatge usos lingüístics de les administracions públiques. 

Llengua utilitzada Català Castellà 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens públics. 

96,0%(24) 4,0%(1) 

*() entre parèntesi els resultats en nombres absoluts 

 

E) LA VANGUARDIA 
 
Gràfic 9.Percentatge usos lingüístics de les administracions públiques. 
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Taula 13.Percentatge usos lingüístics de les administracions públiques. 
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Llengua utilitzada Català Castellà 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens públics. 

75,4%(43) 24,4%(14) 

*()entre parèntesi els resultats en nombres absoluts 

 

El fet que la majoria dels ens públics anunciants siguin administracions 

públiques, autonòmiques i locals, regides per l’article 35 de la Llei 1/1998 de 

7 de gener de política lingüística, precepte que obliga a les administracions 

públiques catalanes a utilitzar com a llengua vehicular el català en els seus 

anuncis, això fa que les pautes habituals d’aquets diaris, on l’ús del català en 

els anuncis de premsa diària es clarament desfavorable a nivell global, sigui 

parcialment compensat per la publicació d’anuncis per part dels ens 

autonòmics i locals. 

 

 

4.4.3. Usos lingüístics del ens privats a la premsa diària catalana 

 

 

4.4.3.1 Ús global del català en els anuncis dels ens privats 

 

En el gràfic 10 i la taula 14 es mostren el percentatge d’us del català i 

del castellà en els anuncis, provinents d’ens privats, en el conjunt el global 

dels diaris de la mostra 
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Gràfic 10 Percentatges d’usos lingüístics dels ens privats per diaris. 
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Taula 14 Percentatges d’usos lingüístics dels ens privats per diaris. 

 

Llengua utilitzada Català Castellà 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens privats. 

39,5%(429) 60,5%(650) 

(*)nombres absoluts 

 

Aquestes dades palesen un dels condicionants principals que les empreses 

anunciants tenen a l’hora de triar la llengua en la que es dirigiran al 

consumidor; la llengua del mitjà en el que està escrit. Essent els diaris de 

major tirada escrits en llengua castellana, fa que aquesta dada es 

determinant perquè la llengua majoritària dels anuncis en la premsa escrita 

sigui el castellà. 

 

4.4.3.2. Usos lingüístics dels ens privats per diaris  

 

 En els gràfics 11, 12, 13, 14 i 15 i les seves respectives taules 

correlatives (15, 16,17, 18 i 19) es mostren els usos lingüístics dels anuncis 

que provenen d’ens privats desglossats per cada un dels diaris de la mostra. 

 



  Plataforma per la Llengua 
  Usos lingüístics dels ens empresarials i de l’administració en la publicitat  
  a la premsa generalista diària a Catalunya 
 

 

 

 26 

 

 

A)AVUI 

Gràfic 11.Percentatge usos lingüístics de l’AVUI. 
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Taula 15.Percentatge usos lingüístics de l’AVUI. 

Llengua utilitzada Català Castellà 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens privats. 

95,1% (58) 4,9%(3) 

(*) nombres absoluts 

 

Les ràtios d’anunciants catalans són superiors al 95%.  

 

 

 

 

 

 

 



  Plataforma per la Llengua 
  Usos lingüístics dels ens empresarials i de l’administració en la publicitat  
  a la premsa generalista diària a Catalunya 
 

 

 

 27 

 

 

 

 

B)EL PERIÓDICO EDICIÓ EN CATALÀ 

 

Gràfic 12.Percentatge usos lingüístics d’EL PERIÓDICO edició en català. 
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Taula 16.Percentatge usos lingüístics d’EL PERIÓDICO edició en català. 

Llengua utilitzada Català Castellà 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens privats. 

50,5%(138) 49,4%(135) 

(*)nombres absoluts 

 

El fet que més del 50% dels anunciants de la edició en català d’EL 

PERIÓDICO publiquin els seus anuncis en català demostra que el fet que 

estigui editat en català condiciona de manera evident les pràctiques 

lingüístiques majoritàries de les empreses anunciants.  
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C) El PERIÓDICO EDICIÓ EN CASTELLÀ 
 

Gràfic 13.Percentatge usos lingüístics d’EL PERIÓDICO edició en castellà. 
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Taula 17.Percentatge usos lingüístics d’EL PERIÓDICO edició en castellà. 

Llengua utilitzada Català Castellà 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens privats. 

24,18 %(67) 75,81%(210) 

(*)nombres absoluts 

 

Aquest quadre evidencia que tot i la consolidació de l’edició castellana d’EL 

PERIÓDICO, gairebé una quarta part de les empreses privades anunciants 

opten per utilitzar el català a l’hora de dirigir-se al consumidor, encara que la 

llengua de l’edició sigui en castellà.  
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D) EL PUNT 

 

Gràfic 14. Percentatge usos lingüístics d’EL PUNT. 
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Taula 18.Percentatge usos lingüístics d’EL PUNT. 

Llengua utilitzada Català Castellà 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens privats. 

81,1%(107) 18,9%(25) 

(*)nombres absoluts 

 

Les característiques d’aquest diari amb un públic objectiu, molt similar el de 

l’AVUI conforma segurament que la majoria de les empreses s’anunciïn en 

català. 

 

 

 

 

 



  Plataforma per la Llengua 
  Usos lingüístics dels ens empresarials i de l’administració en la publicitat  
  a la premsa generalista diària a Catalunya 
 

 

 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) LA VANGUARDIA 

 

Gràfic 15. Percentatge usos lingüístics de LA VANGUARDIA. 
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Taula 19. Percentatge usos lingüístics de LA VANGUARDIA. 

Llengua utilitzada Català Castellà 

Percentatge d’anuncis 
publicats en català o en 
castellà pels ens privats. 

17,5%(59) 82,4%(277) 

(*)nombres absoluts 

 
Les variables ja esmentades, sobre el fet que la llengua del mitjà condiciona 

el de l’anunciant, aquí es compleix plenament. LA VANGUARDIA, al estar 

publicat en  llengua castellana i al tenir una difusió tant important, i per tant 

concentrar bona part de la inversió publicitària, fa que les estadístiques 
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generals sobre ús de la llengua catalana als mitjans de premsa escrita minvi 

o com a mínim mostri un creixement limitat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Usos lingüístics en funció dels sectors econòmics 
 
 

En la següent taula (20) s’expressen la totalitat d’anuncis de la mostra que 

s’han pogut classificar en algun dels 34 sectors econòmics triats. La present 

classificació ha intentant englobar el major nombre de sectors econòmics on 

poden actuar les empreses que s’adrecen directament al consumidor, 

recollint en tot moment en nombres absoluts i relatius: 

-En quin sector econòmic es classifiquen els anuncis. 

-En quin idioma s’expressen.  

-Quin es el pes global que té el sector econòmic, respecte el total dels 

anuncis trobats. 

 

Taula 20. Percentatge usos lingüístics per sectors econòmics. 

Sectors  Castellà ()* Català ()* Total anuncis/ 
(%) respecte 
total anuncis 

Joguina 100,0% (5) 0,0% 5(0,4%) 
Begudes alcohòliques 100,0% (8) 0% 8 (0,6%) 
Editorials 100,0%(5) 0,0% 5(0,4%) 
Seguretat privada 100,0%(4) 0,0% 4(0,3%) 

Línies aèries-low cost 95,2%(40) 4,8%(2) 42(3,4%) 
Alimentació 87,5%(7) 12,5% (1) 8 (0,6%) 
Jocs d’atzar 85,7%(6) 14,3%(1) 7(0,6%) 
Línies aèries 85,7%(18) 14,3%(3) 21(1,7%) 
Joieria 80%(8) 20,0%(2) 10(0,8%) 
Mitjans de comunicació 77,8%(7) 22,2%(2) 9(0,7%) 
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premsa 
Indústria automòbil 77,3% (99) 22,7% (29) 128(10,3%) 
Exhibició cinematogràfica 74,6%(50) 25,4%(17) 67(5,4%) 
Diversos 69,6% (16) 30,4%(7) 23(1,8%) 
Sector immobiliari 68,8%(42) 31,1%(19) 61(4,9%) 
Serveis sanitaris 66,7%(28) 33,3%(14) 42(3,4%) 
Perfumeria 66,0%(4) 33,0%(2) 6(0,5%) 
Agències de viatge, turisme, 
establiments hotelers 

64,8% (94) 35,2%(51) 145(11,6%) 

Centres comercials i grans 
magatzems 

57,1%(36) 42,8%(27) 63 (5,1%) 

Serveis funeraris 56,1%(37) 43,9%(29) 66(5,3%) 
Òptica 50,0% (1) 50,0%(1) 2(0,1%) 
Bancs i serveis financers 46,3% (38) 53,7% (44) 82(6,6%) 
Sector del moble 45,4%(10) 54,5%(12) 22(1,8%) 
Esdeveniments i 
convocatòries diverses 

42,8%(9) 57,1%(12) 21(1,7%) 

Tercer sector 40,7%(24) 59,3%(35) 59(4,7%) 
Assegurances 41,7%(5) 58,3% (7) 12 (0,1%) 
Sector vitivinícola 38,9%(7) 61,1%(11) 18(1,4%) 
Equipaments, informàtica i 
electrodomèstics 

37,2%(19) 62,7%(32) 51(4,1%) 

Telecomunicacions 35,7%(10) 64,3%(18) 28(2,2%) 
Mitjans de comunicació ràdio 33,3%(7) 66,7%(14) 21(1,7%) 
Ensenyament 27,8%(10) 72,2%(26) 36(2,9%) 
Restauració 23,1%(3) 76,9%(10) 13(1,0%) 
Cultura 16,4% (19) 83,6% (97) 106(8,5%) 
Mitjans de comunicació tv 4,0%(2) 96,0%(48) 50(4,0%) 
Energètic 0,0% 100,0% (4) 4(0,3%) TOTAL 

1245 
()* en parèntesi el nombre absolut d’anuncis 
En gris aquells sectors on la presència del català és igual o inferior al 50% 
 

Si ens atenem a les pautes lingüístiques que empren els anunciants, podem 

observar com en determinats sectors econòmics es mostren uns 

percentatges d’ús més baixos. Sectors amb una absència manifesta del 

català  serien: l’àmbit editorial, les begudes alcohòliques -exceptuant vins i 

caves-, i les línies aèries low-cost. Altres sectors amb una baixa 

representativitat del català al món de la publicitat són: L’alimentació (87% en 

castellà) i la seguretat privada (100%). 

No obstant la valoració es globalment positiva, ja que sectors d’un pes 

econòmic essencial tenen com a llengua majoritària el català. Aquest seria el 

cas d’àmbits com el dels mitjans de comunicació de ràdio (66%), televisió 
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(96%), cultura (83%), bancs i serveis financers (53%) i l’ensenyament 

(72,2%).  

Observem que la major o menor presència del català en un sector econòmic 

determinat depèn de factors com:  

-La tradició o arrelament que té aquell sector en l’àmbit social català. 

- El fet que l’empresa sigui catalana o una multinacional que porta molts anys 

desenvolupant les activitats al país. 

- El grau de desenvolupament i el pes que té el concepte de marca o de 

responsabilitat corporativa per a les empreses del sector en qüestió. 

 
 
 
 
4.6. Anàlisi de les pautes lingüístiques de les empreses més 
conegudes 
 
 
En el següent gràfic (16) es mostren els percentatges d’ús del català, per 

part de les empreses, que hem triat per ser àmpliament conegudes, i que 

adopten pautes lingüístiques oposades. Les primeres amb una fidelitat 

lingüística estricta envers el català, i les segones d’ignorància o menyspreu 

extrem envers el català. 

 

Gràfic 16. Percentatge usos lingüístics d’algunes empreses socialment conegudes. 
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Els criteris adoptats a l’hora de destacar la pràctica lingüística de les 

empreses en la publicitat són bàsicament: La coneixença entre el gran públic 

del anunciant, pautes lingüístiques molt accentuades- a sigui en l’ús del 

català o en l’ús del castellà- i el nombre d’inputs de l’empresa en la mostra. 

Entre les empreses amb un grau més elevat de sensibilitat lingüística 

trobem: NOKIA del sector de les telecomunicacions, que ha encetat una 

ambiciosa campanya per captar el públic català, amb una inversió publicitària 

important a pràcticament tots els diaris agafats com a mostra, utilitzant el 

català, fins i tot en aquells mitjans editats en castellà. Dins dels mitjans de 

comunicació, més enllà de les cadenes i emissores de la Corporació 

Catalana de Ràdio i Televisió, TD8 és la que mostra una sensibilitat més 

accentuada cap al català, utilitzant-lo en qualsevol del mitjans on publica els 

anuncis, fins i tot en els del propi grup de comunicació-Grup Godó (com LA 

VANGUARDIA que tenen com a llengua del seu rotatiu el castellà).  

El tercer sector és un sector amb un índex de presència del català 

força elevada, amb gairebé un 60% dels anuncis en català, sent AMNISTIA 

INTERNACIONAL, amb una presència força àmplia als mitjans, una ONG 

que utilitza integrament el català.  

En el sector financer i bancari la CONSULTORA MORGAN STANLEY 

i l’entitat bancària CAIXA GIRONA, són empreses que utilitzen sempre el 

català en els anuncis a la premsa.  Finalment altres entitats amb un alt grau 

de sensibilitat lingüística serien: La UOC, en el sector de l’ensenyament o 

l’empresa de transports TRANSPORTS SAGALÈS, amb una utilització del 

català superior al 80% combinat amb una inversió publicitària notable. 

En un sentit completament oposat a allò exposat anteriorment hauríem 

d’esmentar empreses, i fins i tot sectors econòmics complets, que ignoren el 

català com a vehicle d’expressió per adreçar-se als consumidors. Com a 

sector econòmic clarament hostil a la presència del català trobaríem la 

majoria de productors, distribuïdors i exhibidors cinematogràfics privats 

(AURUM, MANGA FILMS, DREAM WORKS). Com a empresa amb menys 

sensibilitat envers el català trobaríem VIAJES MARSANS, amb una 

presència publicitària de dimensions molt considerables, però que invisibilitza 



  Plataforma per la Llengua 
  Usos lingüístics dels ens empresarials i de l’administració en la publicitat  
  a la premsa generalista diària a Catalunya 
 

 

 

 36 

el català. En el sector de línies àries de low-cost, sector amb una 

representació ínfima del català, només el 4,8% dels anuncis de la mostra 

s’han publicat en català. Tres empreses amb una gran presència  en el sector 

de low-cost: SPAINAIR, VUELLING i KLM, amb una important presència 

publicitària, no utilitzen en cap moment el català a l’hora d’adreçar-se als 

seus potencials clients. L’empresa de joguines TOY”S”RUS, la principal i 

única inversora publicitària del sector a la premsa diària triada, realitza els 

seus anuncis en castellà. La immobiliària SECONDHOUSE, els gegants de 

l’automòbil con FORD, SSANGYONG i MITSUBISHI, i l’empresa de begudes 

alcohòliques WHITE LABEL, són altres empreses que manifesten una actitud 

reactiva a l’ús del català en els seus anuncis. 
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Presència del català als anuncis de l’administració central a Catalunya 

 

Menció diferenciada mereix, per mèrits propis, en l’àmbit dels ens públics, 

l’administració central: Ministeris de Sanidad i de Fomento, Loteria y 

apuestas del estado, Tesoro público, ignoren sistemàticament el català. 

Únicament en tot l’estudi s’ha trobat un anunci en català per part del Ministeri 

de Fomento. És molt sorprenent que de 26 entrades, amb anuncis que 

oscil·len de la mitja plana a la sencera, només un, a l’AVUI, estigui redactat 

en català. La resta, tal i com es mostra en el següent gràfic (17), un 96,1% 

respecte el total, està en castellà. 

 

Gràfic 17.Us del català per part de l’administració de l’estat central als anuncis de la 

premsa. 
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5. Anàlisi i conclusions  

 

5.1. Conclusions i recomanacions  

 

Finalment procedirem a recapitular les principals conclusions del present 

estudi sobre els usos lingüístics de les administracions públiques i les 

empreses privades en els anuncis a la premsa generalista diària. En primer 

lloc es necessari refermar els criteris que s’han utilitzat per a realitzar la 

mostra: 

1.Si és una administració pública o un ens privat: 

a) Pautar de manera diferenciada quines són les pràctiques 

lingüístiques de les empreses. 

b) Determinar quin grau d’importància donen les empreses a l’ús 

del català a l’hora d’adreçar-se al futur consumidor. 

c) Determinar quin és el grau de respecte de l’administració 

respecte les disposicions de la Llei 1/998 de 8 de gener de política 

lingüística. 

2.El nombre d’anuncis d’ens públic i ens privats respecte el total 

d’anuncis de cada diari i respecte el total. 

3.El sector econòmic, per inferir conclusions més globals, i 

representatives, que les que merament es podrien extreure de la mera 

determinació del nom o raó social d’una entitat, cosa que també 

realitzem. 

4.Lògicament, la llengua de l’anunci element bàsic per a la 

determinació de la majoria de dades del present treball. 

 

També es necessari recordar els objectius que des de la Plataforma per la 

Llengua ens havíem plantejat a l’hora de realitzar el present estudi que no 

eren uns altres que : 
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1. Determinar l’evolució dels usos lingüístics i pràctiques lingüístiques 

als anuncis publicitaris a la premsa generalista diària.  

2. Determinar l’Avenç o retrocés objectiu de la llengua catalana com a 

llengua emprada en els anuncis publicitaris als mitjans de premsa 

escrita diària. 

3. Mesurar l’ús de la llengua catalana de les empreses privades i els 

ens públics en els anuncis publicitaris de la premsa diària generalista a 

Catalunya. Determinar quins són els ens més respectuosos envers els 

drets lingüístics dels consumidors. 

4. Vincular la necessitat de determinar els costums i usos lingüístics 

d’aquests ens a la necessitat de desplegar l’actual normativa 

lingüística, des d’una òptica d’eficiència garantista, respecte els drets 

lingüístics de les persones que manifesten la voluntat de fer ús de la 

llengua catalana de manera normalitzada a l’àmbit socioeconòmic. 

5. Observar com determina la llengua del mitjà les pautes lingüístiques 

dels anunciants, fins a quin punt el creixement i consolidació de la 

premsa en català condiciona els criteris lingüístics dels anunciants. 

6. Determinar les pautes lingüístiques dels anunciants en funció de 

factors com: Si l’anunciant és empresa privada o administració pública, 

o bé el sector econòmic al que s’adscriu l’anunci. 

 

D’acord, per tant amb els següents paràmetres cal extreure les següents 

conclusions: 

-D’acord amb els diaris de la mostra la presència del castellà en els anuncis 

és superior respecte el català. Castellà (53,18%) i Català (46,81%). 

-Respecte l’any 1986, any de referència dels primers estudis sobre la 

presència del català els anuncis a la premsa, hi hagut un creixement de la 

presència  del català. En el període 1997-2006 amb l’aparició de l’edició 

catalana d’EL PERIÓDICO i la presència de l’edició del PUNT del Barcelonès 

ha significat un augment en termes absoluts d’anuncis en català a la premsa. 

-En l’àmbit de les entitats privades la presència del català es minoritària 

(només un 39,5% dels anuncis), a causa del fet que ja ens hem referit al llarg 
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de l’estudi: La llengua del diari condiciona de manera evident l’elecció 

lingüística del anunciant, sobretot si aquest és un ens privat, i cal tenir en 

compte que els diaris de major tirada a Catalunya estan editats en llengua 

castellana-Edició en castellà d’EL PERIÓDICO i LA VANGUARDIA-. 

-Aquest últim extrem s’acredita amb dos casos frontalment oposats. L’AVUI 

amb un 95,1% d’anuncis en català, i LA VANGUARDIA, amb una presència 

del català 17,5%. 

-Les administracions públiques suposen un 17% dels anuncis de la mostra, i 

dins d’aquests la presència del català es majoritària, amb una presència del 

82,6%. Cal recordar que l’article 35 de la Llei de Política lingüística 1/1998 de 

7 de gener obliga a l’administració autonòmica i local a realitzar els seus 

anuncis en català. 

-Sobre aquest últim extrem s’exceptua de manera evident l’administració 

central, on el 96,1% dels anuncis són en castellà: De 26 anuncis registrats els 

dies de la mostra, només un és en català. 

-Des d’una perspectiva dels sectors econòmics el català té una presència 

majoritària en els anuncis de la premsa diària com els mitjans de comunicació 

com: La Televisió (96%), ràdio( 66%), cultura (83%), ensenyament (72,2%), 

serveis financers (53%). 

-Empreses punteres com NOKIA o ONG’s com AMNISTIA INTERNACIONAL 

opten clarament en els seus anuncis per l’ús exclusiu o majoritari del català 

independentment de la llengua d’edició del diari. 

 

Sempre a l’hora de fer un anàlisi sobre la “salut” d’una determinada llengua 

és un camp essencial d’estudi l’àmbit sociolingüístic, ja que tradueix més 

enllà de les disposicions legals, el consens social  existent  al voltant de l’ús 

plenament normalitzat en tots aquells aspectes quotidians. Un element 

simptomàtic de l’esmentat consens és la llengua que empren els anunciants. 

Tenint en compte aquestes pautes es evident que les dades negatives en 

nombre percentuals pel que a la presència de la llengua catalana dels 

anunciants privats en els diaris editats en castellà, es poden relativitzar fins a 

concloure que si hi ha una col·laboració estreta i ferma de caràcter cívic (els 
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consumidors) i el poder polític (l’administració) per tal d’impulsar la presència 

del català en la publicitat, aquest reeixirà definitivament i esdevindrà sense 

cap mena de dubte llengua vehicular i habitual de les empreses per dirigir-se 

el seu públic objectiu o segment de mercat. Existeix la clara consciència dels 

professionals del sector (publicitaris, empreses, consumidors) que el català 

és un valor afegit a l’hora de transmetre el missatge publicitari. Un exemple 

d’això és la incorporació d’empreses importants en els darrers anys en l’ús 

del català en els anuncis a la premsa diària i en altres mitjans. L’exemple més 

evident és NOKIA amb un ús del 100% del català en els seus anuncis i amb 

una inversió publicitària ostensible. En els últims anys l’ús del català en els 

anuncis per part de multinacionals estrangeres ha passat del 32,9% al 45%. 

Pel que fa les administracions públiques la situació del català està plenament 

normalitzada en els anuncis de l’administració autonòmica i local, si bé 

aquesta última hauria d’augmentar el control en la difusió dels actes que fa de 

manera consorciada amb altres entitats privades, ja que tal com ens hem 

referit puntualment hi ha algun incompliment. Menció a part mereix 

l’administració central a Catalunya que de manera directa obvia l’existència 

del català en els seus anuncis. 

 

Entenem que les mesures que cal adoptar en relació a l’estudi són: 

 

-Acotar, incrementar i endurir  el màxim la regulació que fa referència a les 

garanties lingüístiques del consumidor, entenent això des d’una triple 

perspectiva: 

1.Reformar i desenvolupar la Llei 1/1998 de 7 de gener de política 

lingüística 

2.Desenvolupar l’estatut del consumidor 

3.Establir disposicions de caràcter reglamentari que regulin els 

diferents sectors econòmics 

-La promoció de la presència del català en els anuncis, passa també per 

incidir en altres aspectes legislatius referents a l’àmbit socioeconòmic 

(etiquetatge, defensa de consumidors i usuaris, presència del català en les 
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ofertes comercials i de serveis de les empreses) que incideixen de manera 

indefectible en l’actitud que adopten les empreses respecte l’ús de la llengua 

en els seus anuncis publicitaris, ja que es una referència indubtable per part 

de les empreses a l’hora d’avaluar la consciencia lingüística col·lectiva, i per 

tant la rellevància que té emprar el català en els seus anuncis. 

-De manera connexa amb l’apartat anterior la política de sancions de la 

Generalitat, respecte la vulneració del règim lingüístic cal que sigui més 

rigorosa amb les empreses, ja que tenen més mitjans econòmics per aplicar 

la Llei i les seves sancions, sobretot si de manera accessòria s’imposa la 

publicitat de la sanció, com ja va passar amb Correus, té un evident caràcter 

exempleritzant.  

-Promocionar explícitament i donar prestigi a les empreses que empren el 

català com a vehicle de comunicació amb els consumidors. 

-Regular l’emissió o publicació de qualsevol anunci  en qualsevol dels mitjans 

de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, o qualsevol altra publicació 

que rebi algun tipus de subvenció pública per part de la Generalitat, per tal 

que siguin en català. 

-Oferir als agents que hi intervenen, ús del vocabulari (centrals de compres, 

agències de publicitat, ens privats) facilitats tècniques (espai a nivell lingüístic 

i gràfic) perquè es puguin publicar els anuncis en català. 

-Signatura d’un conveni amb les principals agències de publicitat catalanes 

perquè promocionin l’ús del català entre els seus clients. 

-Signatura d’un conveni amb l’administració de l’estat perquè els anuncis que 

aquesta publiqui a l’àmbit lingüístic català siguin amb la llengua pròpia del 

país. 

 

5.2. El criteri dels professionals del sector de la publicitat a Catalunya. 
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La sensibilitat de les empreses envers el català és elevada tot i ser una 

llengua que no és oficial a tot l’estat espanyol. Tal i com destaquen Jonatan 

Castaño, Joan Solé i Agustí Díaz9: 

 

“El món empresarial es mostra reticent a obligacions lingüístiques 

argumentant sobretot raons econòmiques, però igualment es mostra contrari 

gairebé a qualsevol intervenció de l’administració al mercat. Les empreses 

argumenten sota el prisma del neoliberalisme la no-intervenció de 

l’administració en l’economia, però igual que ja es coneixen les fallides de 

mercat, també el mercat comet fallides culturals, globalitzant el món i 

concentrant  igual que ho fa amb el capital la cultura en les cultures i llengües 

majoritàries en les relacions internacionals amb la conseqüent pèrdua de 

riquesa cultural que això suposa” 

 

No obstant això els publicistes entenen que actualment un producte que no 

s’anuncia en català, té una viabilitat comercial molt dubtosa, tal i com 

reconeix el prestigiós publicista Lluís Bassat 10, que atribueix a aquest 

fenomen a una manca de coneixement de l’evolució del perfil de client per 

part de les empreses: 

 

“Fa uns anys, anunciar-se en català implicava  adreçar el missatge publicitari 

a un públic molt reduït i més aviat rural. Però la realitat actual és 

completament diferent;  el publicista i l’anunciant es poden adreçar en català 

a un públic totalment urbà sense problemes” 

 

Afegint a aquest criteri,  la necessitat d’adreçar-se en català per assegurar –

se una mínima receptivitat per part del consumidor 

 

                                                
9 “Política lingüística a les empreses multinacionals i empreses de serveis públics a Catalunya a Noves 
SL hivern de 2005” 
10 President director creatiu del grup d’empreses Bassat, Oglivy & Mather, assessor del Departament de 
presidència de la Generalitat de Catalunya, extret de la entrevista a la Revista “Viure en Català” (1995) 
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“L’idioma que s’utilitza a la publicitat té molt a veure amb el que es fa servir a 

l’hora d’anar a comprar. Per tant, si la gent cada vegada utilitza més el català 

com a llengua pròpia, és lògic que la publicitat es faci en català. 

Fa temps, el català publicitari tenia una presència molt més àmplia a la 

televisió i a la ràdio que no pas a la premsa o a les tanques al carrer. Avui 

dia, en canvi el català escrit- gràcies al desenvolupament del procés de 

normalització lingüística i a la tasca de les escoles –ja no es una barrera pels 

consumidors-  (...) No utilitzar el català en un mitjà de comunicació  en 

català i en un missatge dirigit a un públic jove que ho està aprenent tot 

en català, esdevé senzillament un error de comunicació(...)” 

 

Aquesta visió d’en Lluís Bassat ve recolzada pels representants de les 

associacions que agrupen als professionals del sector, com Robert Rodergas, 

president del Gremi de Publicitat de Catalunya-Associació Empresarial de 

Catalana de Publicitat -entitat que agrupa 182 empreses del sector-: 

 

“L’existència d’un instrument com TV3 ha normalitzat totalment l’ús del català 

a la publicitat, fins el punt que avui dia, a Catalunya, no hi ha factors objectius 

que impedeixin que un producte es pugui anunciar habitualment en català. 

Com a mínim, ja no hi ha cap ocasió en què es plantegi una acció 

publicitària dins l’àmbit  català i no es considerin el tema de la llengua i 

el percentatge d’us del català que cal fer servir” 

 

Finalment  esmentar la visió de Joan Sabaté i López, director creatiu de 

DMB&B i professor de redacció publicitària en català de la UAB, pel qual tot i 

no entendre la postura obstruccionista de les empreses envers el català es 

mostra clarament optimista respecte l’evolució del català al món de la 

publicitat: 

 

“El cost d’una llengua més en una inversió publicitària multinacional és irrisori, 

i, per tant, l’actitud és, com a mínim, ridícula, i l’argument indefensable. Per 

això aquesta manera d’actuar també és una mala inversió publicitària (...) hi 
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ha un altre argument a favor de la publicitat en català: cada vegada hi ha més 

empreses que en fan: Potser perquè han comprovat que és una bona 

inversió.” 

 

Així doncs analitzats els agents involucrats en el present estudi: consumidors, 

mitjans, professionals del medi, administració i empreses, sembla que només 

resten aquests últims per prendre consciència de la importància absoluta per 

prendre partit definitiu per la llengua catalana, tot i que cada vegada les 

empreses en nombre creixent, van adoptant el criteri d’adreçar-se en català 

als consumidors. 

 

5.3. Els agents del canvi: els consumidors emparats per l’administració 

 

La major presència del català a la publicitat es una evidencia 

incontestable. Tanmateixt, també es fa palesa la necessitat d’un salt qualitatiu 

que permeti consolidar dinàmiques de manera definitiva a favor del català. 

Aquest salt qualitatiu cal que vingui donat per una aliança entre els 

consumidors, que amb el seu poder de compra poden visualitzar davant del 

món empresarial que el fet d’adreçar-se a ells en català és quelcom més que 

un mer valor afegit del producte, sinó un requisit imprescindible; i 

l’administració, que ha de recolzar aquestes pràctiques dels consumidors, ja 

que te els instruments legals per a garantir els drets lingüístics dels ciutadans 

i per tant  únicament es requereix la voluntat política de fer-los efectius.  
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