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1. Introducció 

1.1. Presentació i objectius de l’estudi 

 

Consum Català és una entitat que vetlla des del 2005 en la consecució d’uns objectius molt 

clars: la informació i formació dels consumidors en els seus drets i deures, així com vetllar pel 

compliment d’aquests drets. En especial, Consum Català desenvolupa projectes per a la 

defensa dels drets lingüístics dels consumidors catalans en tots els seus aspectes. Per això, 

com a associació de consumidors, Consum Català té la potestat de denunciar i recomanar a 

empreses, usuaris, administracions i altres organismes el compliment dels drets dels 

consumidors en tots els casos. 

 

El sector del turisme és un dels puntals de l’economia catalana. És evident que com a 

receptors de turisme, Catalunya és present arreu del món com a destinació preferida per a 

moltes persones. Els establiments turístics, doncs, són un sector molt important, en el qual s’ha 

legislat en diverses ocasions. És evident que, lingüísticament, les empreses dedicades al 

turisme tenen un interès en difondre els seus serveis i productes en la major quantitat de 

llengües possibles, i els catàlegs d’hotels, destinacions, etc. on apareix Catalunya com a destí 

turístic són inabastables. El 2008, segons dades de l’Informe d’Activitat Hotelera a Catalunya 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Catalunya hi havia 2735 unitats hoteleres, cosa 

que suposava gairebé 150.000 habitacions. Tanmateix, el decret 53/1994 obliga a les 

empreses que realitzen un servei d’allotjament turístic a Catalunya a tenir i lliurar als clients un 

document en català amb les dades bàsiques de la seva estada. 

 

Pel que fa a les agències de viatges, el 2008, segons el baròmetre d’Amadeus Espanya,* 

Catalunya concentrava el 17’5% del total d’agències de viatges de l’estat, el que suposa una 

mitjana de 2,2 agències per cada 10.000 habitants. El mateix estudi recalca que el 51% de les 

agències catalanes són petites i mitjanes empreses i que l’altre 48% se l’enduen grans 

empreses com Viajes Marsans, Viajes Iberia, Viajes Halcón (inclou Ecuador), Viajes El Corte 

Inglés i Viajes Barceló. 

 

L’objectiu de l’estudi, doncs, és l’observació i anàlisi de la llengua d’ús als catàlegs recollits de 

forma aleatòria a les agències de viatge de les vuit empreses amb més oficines a Catalunya. 

 

 

 

* Informe d’Activitat Hotelera a Catalunya 2008. Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

*Amadeus España: Barómetro de agencias de viajes por CC.AA 2008 

http://www.es.amadeus.com/es/documents/aco/spain/es/BarometroAAVV2008_050209.pdf 

 



La presència del català als catàlegs de les àgències de viatges 
  

1.2. Legislació aplicable 

 

 

Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor  

 

Aquesta llei recull a l’article 26 que: 

 

a) Els consumidors tenen dret a rebre en català les informacions pertinents per al consum i l'ús 

dels béns, els productes i els serveis, i especialment les dades obligatòries relacionades 

directament amb la salvaguarda de llur salut i seguretat.  

b) Qualsevol part interessada té dret a rebre en català els contractes d'adhesió, els contractes 

amb clàusules-tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi 

faci referència o que es desprengui de la realització d'algun dels contractes esmentats 

 

Així doncs, ens basarem en les “informacions pertinents per al consum i l’ús de béns, els 

productes i serveis” i, especialment, els catàlegs i fulletons, que, segons la llei, els 

consumidors tenen dret a rebre en català. Si es compleix aquest dret o no és el punt de 

partida de l’informe.  

 

 

Fixem-nos ara en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, de la qual en 

remarquem els articles que més ens interessen per aquest informe. 


Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística 

 

CAPÍTOL V 

L'activitat socioeconòmica 

 

Article 31 

Les empreses de servei públic 

1. Les empreses i les entitats públiques o privades que ofereixen serveis públics, com ara 

les de transport, de subministraments, de comunicacions i d'altres, han d’emprar, 

almenys, el català en la retolació i en les comunicacions megafòniques. 

2. Les comunicacions i les notificacions escrites adreçades a persones residents a 

Catalunya per les empreses i les entitats a què fa referència l'apartat 1, incloses les 

factures i els altres documents de tràfic, s'han de fer almenys en català, sens perjudici del 

dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà si ho demanen. 
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Article 32 

L'atenció al públic 

1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de 

serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder 

atendre els consumidors i consumidores quan s expressin en qualsevol de les llengües 

oficials a Catalunya. 

2. El Govern de la Generalitat ha de promoure, amb mesures adequades, l'increment de 

l'ús del català en l'àmbit a què es refereix l'apartat 1. 

3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents 

d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts 

al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les 

marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat 

industrial. 

 

Serà precisament aquest punt 3 de l’Article 32 la base sobre la que treballarem en aquest 

informe. 

 

 

Decret 168/1994, de 30 de maig 

 

Més enllà de les obligacions més generalistes d’altres establiments (atenció oral, atenció 

escrita, retolació, catàlegs...) en destaquem allò que preveu el Decret 168/1994, de 30 de 

maig, de reglamentació de les agències de viatges. Segons aquest Decret, i a títol de 

resum: 

 

El rètol exterior ha d’ésser com a mínim en català 

Totes les informacions previstes a l’article 15.1 del Decret s’han de lliurar al consumidor 

com a mínim en català (horaris, escales, enllaços, adreces, informacions vàries, 

clàusules...) 

Els contractes de viatges combinats i tota la informació que contenen obligatòria s’hauran 

de lliurar als clients o clientes com a mínim en català. 

 

El mateix Decret preveu en l’article 26 les infraccions i sancions corresponents segons la 

Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i 

usuaris. 
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En reproduïm a continuació els articles d’aquest Decret 

CAPITOL II 

De l'atorgament i la revocació del títol-llicència. 

De l'autorització i el tancament de sucursals i punts de venda a les empreses 

 

Article 4 

4.2 El local on se situï l'agència de viatges ha de reunir les característiques següents: 

c) A l'exterior del local on està instal·lat l'establiment haurà de figurar un rètol on consti 

clarament, almenys en català, el nom de l'agència, el grup al qual pertany i el seu codi 

d'identificació.  

CAPITOL V  

Exercici de les activitats de les agències de viatges  

Article 15 

15.1 Les agències de viatges que participin en l'organització i venda final del viatge 

combinat, d'acord amb les funcions que els corresponguin sobre aquest, hauran de lliurar 

al consumidor, per escrit i en temps suficient abans de l'inici del viatge, la següent 

informació:  

a) Horaris, escales i enllaços, així com la categoria o classe contractada en el mitjà de 

transport.  

b) Nom, adreça i número de telèfon de la representació local de l'agència organitzadora 

del viatge al país o països pels quals transcorri el viatge, i, mancant aquesta, els noms, 

direccions i telèfons d'organismes que puguin ajudar els viatgers en cas de dificultats. En 

cas de no existir aquests, el viatger haurà de disposar d'un núm. de telèfon d'urgència o 

de qualsevol informació que li permeti posar-se en contacte amb l'organitzador o el 

detallista.  

c) Per als viatges i les estades de menors a l'estranger, la informació que permeti 

d'establir contacte directe amb el responsable in situ de l'estança.  

d) Informació sobre la subscripció facultativa d'un contracte d'assegurança que cobreixi 

les despeses de cancel·lació ocasionades pel consumidor o d'un contracte d'assistència 

que cobreixi les despeses de repatriació en cas d'accident o malaltia.  
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e) Clàusules contractuals del viatge combinat. 

15.2 Les informacions a què fa referència aquest article s'han de lliurar al consumidor 

almenys en català. 

Article 16 

16.1 Els contractes de viatges combinats s'haurà de formalitzar per escrit, i inclouran com 

a mínim les dades següents:  

a) Destinació/destinacions dels viatges i, en cas de períodes fraccionats d'estada, les 

destinacions i dates.  

b) Mitjans, característiques i categories de transport a utilitzar, les dates, hores i lloc de 

sortida i tornada.  

c) Si el viatge combinat inclou allotjament, situació, categoria turística i característiques 

principals segons normativa de l'estat membre d'acollida i nombre d'àpats servits.  

d) Si per a la realització del viatge combinat s'exigeix un nombre mínim de persones i, en 

tal supòsit, la data límit d'informació al consumidor en cas de cancel·lació. 

e) Itinerari. 

f) Visites, excursions i altres serveis inclosos en el preu total del viatge combinat. 

g) Nom i direcció de les agències de viatge que participin com a organitzadora i venedora 

final del viatge combinat. 

h) Preu del viatge combinat, així com una indicació de tota possible previsió del preu i 

d'acord amb la present disposició legal, i indicació dels possibles drets i impostos 

corresponents als serveis de transport, quan no figurin en el total preu del viatge 

combinat. 

i) Calendari i modalitats de pagament del preu. 

j) Tota sol·licitud especial que el consumidor hagi transmès en el moment de la reserva 

l'organitzador, o al detallista i ambdós hagin acceptat. 

k) Advertiment al consumidor de l'obligació de comunicar amb la major brevetat possible 

al prestador de què es tracti, així com a l'organitzador o al detallista, per escrit o per 

qualsevol altre mitjà, tot incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in 

situ. 
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16.2 S'entendrà per contracte de serveis solts quan es facilitin a comissió els elements 

aïllats d'un viatge o una estada. 

16.3 En els contractes de serveis solts, les agències no podran percebre dels turistes o 

usuaris dels serveis més que el preu que correspon a aquests serveis, al qual es podrà 

afegir un recàrrec per despeses de gestió derivades de l'operació. 

16.4 En el moment de la formalització del contracte, l'agència de viatges haurà de lliurar 

a l'usuari o consumidor els títols, bons o altres documents corresponents als serveis 

encarregats, i unir-hi una factura o document de cobrament a la qual haurà de figurar el 

preu total abonat pel client. En la factura o document de cobrament corresponent al 

contracte de serveis solts, s'especificaran clarament i separadament el preu de cadascun 

dels serveis i el recàrrec per despeses de gestió. 

16.5 Els contractes que en aplicació del present article lliurin als consumidors i als 

usuaris les agències de viatges han d'estar redactats, almenys, en català. 

 

CAPÍTOL VI 

De la protecció de les activitats professionals de les agències de viatges: infraccions i 

sancions  

Article 26 

Les infraccions que es cometin contra el que determina aquest Reglament donaran lloc a 

la corresponent responsabilitat administrativa, que es farà efectiva mitjançant la imposició 

d'alguna o algunes de les sancions establertes en la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre 

disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i usuaris, tot això sens perjudici de 

les responsabilitats civils o penals que corresponguin. 
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1.3 Recomanacions de l’Agència Catalana de Consum (ACC) 


L’ACC, en el material que té publicat al seu web pel que fa als drets lingüístics recorda que:  

 

Les empreses i les entitats públiques o privades que ofereixen serveis públics, com ara les de 

transport, de subministraments, de comunicacions i d’altres (les de telefonia fixa i mòbil, 

comunicacions per Internet, correus, ferrocarrils, taxis, línies d’autobusos, companyies aèries i les 

de subministrament d’aigua, llum, gas…), han d’emprar, almenys, el català en la retolació i en les 

comunicacions megafòniques. 
 

La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix, ja siguin a l’aparador, a l’interior 

o a l’exterior de l’establiment (per exemple: l’horari comercial) i els documents d’oferta de serveis 

(catàlegs, prospectes, un fulletó de venda de productes…) per a les persones consumidores i 

usuàries dels establiments oberts al públic han d’ésser redactats almenys en català. 

 

I per tant, recomana que: 

 

Tingueu en compte que els documents d’oferta de serveis (catàlegs, prospectes...) han de ser 

redactats sempre, almenys, en català 

 

En el mateix document sobre les agències de viatges l’ACC recorda que:


És convenient que ens adrecem a una agència de viatges que disposi del número d’identificació que 

atorga l’Administració, ja que és una garantia de legalitat. A l’exterior del local de l’agència de viatges 

haurà de figurar un rètol on consti clarament, almenys en català, el nom de l’agència, el grup al qual 

pertany i el seu codi d’identificació.


Aquests documents es poden consultar a www.consum.cat i als corresponents Diaris Oficials 

de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat/diari. D’altra banda, aquesta informació també 

es pot consultar en format paper en la Proposta per a l’establiment d’un Codi de bones 

pràctiques a l’empresa en relació amb l’ús del català en els productes i serveis que s’ofereixen 

a les persones consumidores, realitzat per la Plataforma per la Llengua a petició de l’Agència 

Catalana del Consum. www.plataforma-llengua.cat/doc/codi_bones_practiques.pdf. 

 

 



La presència del català als catàlegs de les àgències de viatges 
  

2. Metodologia 

 

2.1. Univers i mostra 

 

L’informe “La presència del català als catàlegs de les agències de viatge”  vol estudiar quins 

dels catàlegs que reparteixen les principals agències de viatge a Catalunya són en català. 

Tanmateix també s’han recollit fulletons i altres productes gràfics impresos anunciant ofertes de 

viatges que les agències normalment editen en acostar-se l’estiu. 

 

L’univers de l’informe són les agències de viatge que operen a Catalunya.  

 

Com a mostra, però s’han seleccionat les vuit agències que, segons el Departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa, tenen més oficines a Catalunya: Halcón Viajes, Viajes 

Iberia, Viajes Marsans, Viajes Barceló, Viajes el Corte Inglés, RACC Viatges i Zafiro Tours. 

Aquestes agències copen aproximadament el 50% de les vendes de paquets de viatges a 

Catalunya. 

 

S’han descartat touroperadors i empreses minoristes com a univers de l’estudi tot i que se’n 

comentaran algunes mostres rebudes en català, especialment rellevants i exemples de 

l’aplicació correcta de la legislació vigent. 

 

Els catàlegs s’han recollit per vies diferents: primer de forma indiscriminada s’han recollit alguns 

catàlegs dels aparadors, mostradors i taules de l’interior i exterior de l’agència, en els casos en 

què n’hi havia. Després, s’ha demanat als dependents catàlegs d’algunes destinacions: Illes i 

Península, Europa i Amèrica o Grans destinacions  

 

No s’han demanat explícitament catàlegs en català per no condicionar el venedor. D’aquesta 

manera ens acostem més al que realment els usuaris i clients obtenen quan arriben a una 

agència de viatges i demanen informació d’una destinació en català o simplement recullen els 

catàlegs i fulletons que es troben en aparadors i taulells. 

 

Així mateix, a l’annex hi ha un apartat sobre l’atenció oral a les agències consultades, però que 

no forma part del corpus principal de l’informe. 

 

Segons el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa entre les agències que més 

oficines tenen a Catalunya el 2008 hi ha les següents: 

 

Viajes Iberia – 119 oficines 

Viajes El Corte Inglés – 115 oficines 
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Viajes Marsans – 97 oficines 

Halcón Viajes – 90 oficines 

Viajes Zafiro – 46 oficines 

Viajes Ecuador – 41 oficines 

Viajes Barceló – 35 oficines 

RACC Viatges – 32 oficines 

Viajes Tejedor – 27 oficines 

Viatges Crisol – 21 oficines 

Viajes Eroski – 17 oficines 

 

Així doncs, per obtenir unes dades prou significatives s’ha decidit incloure en aquest informe 

les empreses amb més oficines a Catalunya i seleccionant-ne algunes de la ciutat de 

Barcelona.  

 

Com es veurà, s’ha aprofitat l’obtenció de documents físics, és a dir els catàlegs, per fer un 

breu anàlisi d’altres elements observats. L’estudi es basa en l’anàlisi de la llengua als catàlegs. 

Però també s’han analitzat els següents elements de comunicació amb el client: 

- rètols, cartells, propaganda i altre material editat o exposat als aparadors 

- atenció oral rebuda 

- pàgines web 

 

D’aquesta forma podem obtenir informació sobre la totalitat de comunicacions públiques 

d’aquestes empreses, tan orals, com publicitàries, com corporatives. I per això, incloem 

finalment un resum, específic per a cadascuna de les empreses estudiades, respecte les seves 

comunicacions que, tot i això, no forma part del corpus principal de l’informe
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2.2. Temporalitat del treball de camp  

 

La recollida de catàlegs s’ha realitzat entre els dies 15 i 30 de juny de 2009 en horari de matí, 

de forma anònima. L’anàlisi de les dades i elaboració de l’informe s’ha realitzat entre l’1 de juliol 

i l’1 de setembre de 2009 

 

En primer lloc s’ha planificat el contingut de l’estudi en els objectius, temporalitat i camp de 

recerca entre altres aspectes que ha permès definir les dades necessàries per poder iniciar 

aquest informe.  

 

Ja que l’objectiu és conèixer quin és el grau d’implantació del català als catàlegs de les 

agències de viatge s’ha definit el camp de treball i la metodologia emprada de forma adequada, 

per tal de poder obtenir la dada més propera a la situació que es dona majoritàriament. I això 

és seleccionant les agències amb més presència i més mercat i de zones densament poblades.  

 

A continuació s’ha procedit a l’obtenció de dades. Això ha suposat el desplaçament a les 

agències seleccionades i la demanda de catàlegs en paper. Igualment i de forma paral·lela 

s’han obtingut altres catàlegs en format pdf, i els voluntaris participants en l’estudi han aportat 

catàlegs en català d’agències de viatges no seleccionades, com a mostra de l’univers general 

del sector estudiat i que ens podrien servir d’exemples de que existeixen empreses que editen 

la major part dels seus catàlegs i fulletons en català. 

 

Al mateix temps, i com a dades complementàries a l’informe, s’han observat els rètols, cartells i 

publicitat de les agències i se n’ha descrit el tracte oral i la llengua emprada pels dependents i 

venedors. 

 

D’altra banda i de forma paral·lela s’han observat les pàgines web d’aquestes empreses 

seleccionades i també les de totes les agències que formen part de l’ACAV (Associació 

Catalana d’Agències de Viatges) per detectar-ne la llengua en que estan redactades. Totes 

aquestes dades, tan l’atenció oral, com la retolació dels establiments i les pàgines web es 

poden trobar als annexes de l’informe. 
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2.3 Camp de recerca 

 

S’han seleccionat 18 oficines de les vuit agències que formen part de l’estudi. Creiem que 18 

són un nombre suficient per poder obtenir dades rellevants que ens permetin realitzar l’estudi. 

Aquestes 18 no s’han repartit de forma equitativa entre les agències, ja que la que té més 

implantació a Catalunya, Viajes Halcón-Ecuador té 131 agències, i Viajes Tejedor, la darrera 

seleccionada, en té 27.  

 

Aquesta diferència ha obligat a ponderar el nombre d’agències que pertocava de visitar en 

relació amb el nombre d’agències que l’empresa té a Catalunya i s’ha realitzat un càlcul 

aproximatiu que otorgava 3, 2 i 1 visites a cada empresa. 

 

Tenint en compte això, doncs, s’han visitat més oficines de les empreses amb més implantació 

territorial que no de les empreses amb menor implantació. La selecció d’agències és la 

següent: 

 

Viatges Marsans: 3 agències 

Viatges El Corte Inglés: 3 agències 

Viatges Iberia: 3 agències 

Viatges Halcón: 3 agències (1 d’elles de Viatges Ecuador) 

Viatges Barceló: 2 agències 

Viatges RACC: 2 agències 

Viatges Zafiro: 1 agència 

Viatges Tejedor: 1 agència 

 

D’altra banda s’ha tingut en compte les agències amb presència propera a eixos comercials o a 

carrers amb fluxos comercials i de pas importants entre l’Eixample Dret, Eixample Esquerra i 

Sants-Montjuïc, al voltant de la Gran Via de les Corts Catalanes. Així doncs trobem oficines que 

segueixen una línia imaginària propera a l’eix que va des de Plaça de les Glòries a la Plaça 

Cerdà. 

 

S’han seleccionat les següents agències de la ciutat de Barcelona, tenint en compte els 

paràmetres especificats: 

 

Viajes Marsans Gran Via 267 

Passeig Zona Franca 

Bruc 134 

Halcón Viajes Sants 60 

Pau Claris 108 

Pau Claris 75 (Ecuador) 
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RACC Viatges València 146 

València 340 

Viatges Barceló Creu Coberta 116 

Girona 90 

Viajes Iberia Gran Via 295 

Balmes 8 

Plaça de Sants 12 

Viajes El Corte 

Inglés 

Pl Catalunya 

Mineria 

Creu Coberta 41 

Zafiro Tours Roger de Flor 78 

Viajes Tejedor Roger de Lluria / Gran Via 

Taula 1: Establiments visitats segons agència 

 

 

De les agències seleccionades s’ha analitzat de nou les seves pàgines web cercant catàlegs en 

format PDF o per poder descarregar i veure en quina llengua estaven redactats. 

 

A continuació s’han observat els establiments, les ofertes a l’aparador, els cartells i finalment 

l’atenció oral, a partir de la qual s’han sol·licitat catàlegs de diverses destinacions. Al mateix 

temps s’han recollit fulletons que hi havia en expositors a les agències. 
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3. RESULTATS 

 

3.1 Recollida de catàlegs 

 

La recollida de catàlegs s’ha fet, voluntàriament, sense demanar mai si en tenien en català. El 

motiu d’això, com explicàvem a la introducció és per conèixer realment, en tinguin o no, quins 

són els catàlegs que reparteixen als clients. Tanmateix, ens hi hem dirigit en català sempre de 

forma verbal. 

 

A continuació enumerem els catàlegs recollits. Distingim els catàlegs dels fulletons d’aquesta 

forma: Catàlegs són grapats o encolats i disposen de diverses fulles. Considerem fulletó una 

fulla única amb plecs en format de díptic o tríptic o sense plegar. 

 

Cal considerar que moltes agències treballen amb touroperadors que els ofereixen els seus 

paquets de productes. Hi ha algunes agències que treballen amb els mateixos touroperadors i 

hem recollit el mateix catàleg en establiments d’empreses diferents. Sempre que els catàlegs 

lliurats a l’agència són d’un operador s’especifica entre parèntesi a la llista. Igualment, si es 

tracta de catàlegs o de fulletons. 

 

A continuació podem observar els catàlegs recollits per agència i la seva divisió entre els que 

estan redactats en català i els que ho estan en castellà. 
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En castellà En català 

Europa (Mapa Tours) – Verano 2009 

Europa (Condor) – Verano 2009 

Canarias y Baleares (Mundicolor) – Verano 09 

Solo Hotel Canarias y Baleares (fulletó) 

Europa Escandinavia y Rusia (fulletó) 

Cruceros 2009 Mediterráneo y Adriático (fulletó) 

Cruceros Oportunidad única  

Europa y Mediterraneo – Verano 2009 (fulletó) 

Costa Rica y Perú (Mundicolor) – Verano 2009 

Venta anticipada (Mundicolor) – Verano 2009 (fulletó) 

Caribe (Mundicolor) – Verano 2009 

Canarias y Baleares – Verano 2009 (fulletó) 

Islas Exóticas (Dimensiones) – Verano 2009 (fulletó) 

Argentina (Mundicolor) – Verano 2009 (fulletó) 

Vuelos Especiales Canarias/Baleares (PlanColor) – Ver.09 

Cruceros 2009  

Rusia (Mundicolor) – Verano 2009 (fulletó) 

Estados Unidos y Canadá (Mundicolor) 2009 

México y Guatemala (Mundicolor) 2009  

Argentina (Mundicolor) 2009-2010 

Operación Nadie Sin Vacaciones  

Dimensiones, viaje con imaginación (Mundicolor) 

Túnez y Turquia (Mundicolor) Verano 2009  

Egipto, Jordania y Turquia Verano 2009  

Jordania, Israel, Siria (Club Vacaciones) 

Reserva Anticipada (Caribe/NY) (Mundicolor) 

Túnez Reserva Anticipada (fulletó) 

 

 



 

OFICINES VISITADES DATA 

Gran Via 267 18 juny 

Passeig Zona Franca 145 19 juny 

Bruc 134 25 juny 
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En castellà En català 

Baleares (Iberojet) – Verano 2009 

Canarias (Iberojet) – Verano 2009 

Circuitos por Europa y Norte de Africa (Iberojet) Ver-09 

Europa Capitales (Iberojet) – Verano 2009  

Mini Cruceros por el Mediterraneo (fulletó) 

Especial América 2009 (fulletó) 

Viajes Iberia Business Travel (fulletó) 

Disfruta ya de un Super Summer (fulletó) 

Mucho más que un crucero (fulletó) 

Para los que saben viajar, embárcate... (fulletó) 

Jamaica, un lugar único (fulletó) 

Plan Precio Seguro (fulletó) 

Pla Preu Segur Carib 2x1 

(fulletó) 



 

OFICINES VISITADES DATA 

Gran Via 295 16 juny 

Balmes 8 18 juny 

Pl Sants 12 23 juny 

 



La presència del català als catàlegs de les àgències de viatges 
  

 
 

En castellà En català 

Europa – Verano 2009 

Baleares – Verano 2009 

Canarias – Verano 2009  

Colección Primavera & Verano 2009  

Nueva York – Verano 2009  

Viajeros al Sol De cosa a costa – Verano 2009  

Especial Hoteles & Resorts Verano 25% descuento 

Verano 100% Hoteles & Resorts 7% descuento 

Descubre Egipto (fulletó) 

Costa Rica Pura Vida Verano 2009  

Tu club de viajeros (fulletó) 

Viajeros enamorados (fulletó) 

Rutas cien por cien Barceló (fulletó) 

Viajeros de escapada (fulletó) 

Me voy de crucero (fulletó) 

Alquiler de coches (fulletó) 

Viajeros más seguros (fulletó) 

Escapadas Barceló Un viajero, un viaje 

Aqui tienes los viajes de tu vida (Catai Tours) 

Vive tu gran viaje Verano 2009  

Asia y Sur del pacífico (Angalia Touroperador) 

Africa 2009 (Ambassador tours) 

USA & Canadà (Ambassador Tours) 

Egipto y Oriente Proximo Verano 2009 

Marruecos  

Túnez 

 



 

OFICINES VISITADES DATA 

Creu Coberta 116 15 juny 

Girona 90 22 juny 
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En castellà En català 

Turismo Rural y de Montaña 2009-2010 

Islas Verano 2009  

Europa Verano 2009  

Caribe Calidad Verano 2009  

Vacaciones para mayores de 55 2009  

El transcantábrico 2009 (fulletó) 

Portugal Verano 2009  

Verano Fantástico 09 Canarias y Baleares 

Grandes circuitos 2009 (Panavision)  

Europa 2009 (Condor) 

Gijón en todos los sentidos 2009-10 (fulletó) 

Túnez y Marruecos – Verano 2009 

América 2009-2010  

Países lejanos 2009  

China Circuitos y cruceros’09 (Panavision) 

GP Formula 1 Circuito de Valencia (fulletó) 

Sha Wellness Clinic 

Santiago de Compostela ciudad universal 

Oviedo Capital Cultural 

Vacaciones para mayores de 55 

Sube la temperatura en la Gran Via (fulletó) 

Tú haces PortAventura 

Canadà Panorámico 2 (fulletó) 

Salamanca Patrimonio de la humanidad (fulletó) 

Parque Warner Madrid 2009 

 



 











 

OFICINES VISITADES DATA 

Pl Catalunya  23 juny 

Mineria  26 juny 

Creu Coberta 41 30 juny 



La presència del català als catàlegs de les àgències de viatges 
  

 
 

En castellà En català 

Tú haces Portaventura 

Holland.com (fulletó) 

América y Oriente Medio (fulletó) 

India, Indochina, Oriente Lejano (fulletó) 

Club Junior  

Todo llega Cruceros 2009 (Pullmantur)  

22% Anticípate Verano 09  

Escapadas con entanto por Zaragoza (fulletó) 

Ofertas de primavera Mayo Junio 2009  

Algarve Verano 2009  

Por fin la diversión en un solo pack Disneyland 

Canarias Verano 09 

Baleares Verano 09 

Circuitos por Europa Verano 09 

Europa Verano 09 

Invierno Freestyle Cruceros (Freestyle Cruising) 

Club Senior 2008-2009 (Ecuador) 

Circuitos por Europa Junio/sep 09 (Fulletó) 

Los mejores tours/cruceros fluviales del mundo (Politours) 

Baleares Verano 09 (Ecuador) 

Canarias Verano 09 (Ecuador) 

 



 

OFICINES VISITADES DATA 

Sants 60  22 juny 

Pau Claris 108 29 juny 

Pau Claris 75 (Ecuador) 29 juny 
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En castellà En català 

Seleccion especial de viajes Feb09/Oct09 

Viajes de novios & Islas Exoticas (Catai) 

Canarias (Iberojet) 

Baleares (Iberojet) 

Vacances amb cotxe RACC 

Made in Euskadi 



 

OFICINES VISITADES DATA 

València 146  19 juny 

València 340 23 juny 
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En castellà En català 

Itàlia (Imperatore travel) 

Europa Circuitos (Travelider) 

Escocia, Inglaterra, Irlanda (Panavisión) 

Italia 2009 verano (Travelplan)  

Islas Canarias Verano 2009 (Quantum Air) 

Mallorca Verano 2009 (Quantum Air) 

Vuelos especiales Canarias y Baleares (Plan Color) 

Policromía de otras culturas Europa (Politours) 

Escandinavisimo (Catai Tours) 

 



 

OFICINES VISITADES DATA 

Roger de Flor 78-86 15 juny 
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En castellà En català 

Túnez (Travelplan) 

Cruceros insólitos 2009/10 (Royal Caribbean) 

Decálogo para viajeros (fulletó) 

Costa Rica Pura Vida (aviotel) 

Estancias en costas 

Túnez (Iberojet) 

Vacances amb molts avantatges 

(fulletó) 



 
OFICINES VISITADES DATA 

Gran Via 645  29 juny 
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3.2 La llengua als catàlegs 

 

En total s’han recollit 136 documents, entre catàlegs i fulletons de les vuit empreses escollides 

per a l’informe. Aquests documents han estat lliurats pels venedors de les oficines i en altres 

casos han estat recollits de les taules i expositors que les agències disposen a l’aparador o a 

l’interior de l’oficina. 

 

Dels 136 catàlegs i fulletons recollits, 4 són en català i 132 en castellà.  

Això suposa, en percentatges, la següent proporció: 

 

 

Gràfic 1: Percentatge de catàlegs en català i castellà del total de catàlegs 

En castellà 97,2%

En català 2,8%

 
 

Els quatre documents editats en català són els següents 

“Vacances amb cotxe” – Catàleg editat pel RACC 

“Euskadi... made in” – Catàleg editat pel RACC 

“Carib, 2x1” – Fulletó editat per Viatges Iberia 

“Vacances amb molts avantatges” – Fulletó editat per Viatges Tejedor 

 

Tanmateix, ens agradaria precisar que sí que hi ha importants agències de viatges que empren 

el català en els catàlegs tot i que no formen part dels paràmetres de la metodologia de l’estudi. 

En són bons exemples, entre d’altres, les següents agències: 

 

Eurovacances 

Orixà 

Banoa 

Barakka 

Años Luz 
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Hem recollit també al llarg d’aquests dies diversos catàlegs, d’algunes d’aquestes agències 

com a exemple de catàlegs editats en català: 

 

Catàleg General 2009 Estiu/Tardor (Eurovacances) 

Viatges temàtics 2009/2010 (Orixà) – També es pot consultar on-line 

Catàleg 2009/2010 (Orixà) 

Descobreixi Venècia (Costa Cruceros, fulletó) 

Bèlgica, Repúbliques Bàtiques i Japó (Over Giramon, fulletó) 

 

A continuació fem un recull de les dades, empresa per empresa, al respecte de l’ús del català 

en els catàlegs recollits a les seves oficines 
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Viajes Marsans és una empresa fundada el 1908 a Barcelona. Segons l’enciclopèdia virtual 

Viquipèdia, és una de les dues úniques agències de viatges de l’estat espanyol que disposa de 

la seva pròpia majorista: Horizontes. La seva oferta de productes inclou paquets de viatges 

especialitzats en: Costes, Illes, Europa, Carib, Neu, Estudiants i altres fulletons puntuals, Hotels 

interns i Ciutats i EUA. És el primer grup, a més, que gestiona línies aèries, amb l’adquisició el 

passat 11 d’octubre de 72 avions Airbus, quatre d’ells del darrer model A380. Viajes Marsans 

va tancar el 2008 amb una facturació total de més de 3000 milions d’euros. 

 

S’han recollit 27 catàlegs i fulletons, dels quals els 27 estan redactats en castellà 

 

 

Gràfic 2: Percentatge de catàlegs en català i castellà de Viajes Marsans 

 

En castellà 100%

En català 0%
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Halcón Viajes és una empresa que forma part del grup Globalia, una corporació de Salamanca 

que a més a més és propietària de Viajes Ecuador, una divisió aèria liderada per Air Europa, 

una empresa encarregada de donar servei als avions a terra anomenada Groundforce, el 

touroperador Travelplan, la firma hotelera Oasis Hotels & Resorts, Globalia Autocares, Iberrail i 

Pepeworld, especialitzada en empreses low cost”. Halcón Viajes compta amb 845 establiments 

comercials (dades del 2009), mentre que Viajes Ecuador en té 410 a tot l’estat espanyol. D’altra 

banda, compta amb 130 oficines a Portugal. El grup Globalia va facturar 4000 milions d’euros el 

2008. 

 

S’han recollit 21 catàlegs i fulletons, a les oficines de les dues empreses, dels quals els 21 

estan editats en castellà. 



Gràfic 3: Percentatge de catàlegs en català i castellà de Halcón Viajes i Viajes Ecuador 

En castellà 100%

En català 0%
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Pel que fa al cas de El Corte Inglés, segons l’estudi de la Plataforma per la Llengua, El català 

en els catàlegs dels grans establiments comercials i supermercats a Catalunya, l’empresa 

“compta amb versió en català pels múltiples catàlegs de les diferents seccions, excepte tots els 

editats per l’agència de viatges”. A la revista La Corbella, de novembre del 2003, s’explicava 

que “a finals de la primavera i en el context de la campanya per catalanitzar les agències de 

viatges, ens vam reunir amb representants de Viajes El Corte Inglés [...], partint de la seva 

premissa que la seva intenció és utilitzar al màxim l’idioma propi en el nostre país, van 

assegurar-nos que d’ara en endavant farien tots els prospectes i petits catàlegs de viatges en 

català, però van veure massa complicat, i a curt termini impossible, fer-hi els catàlegs grossos, 

tot al·legant l’alt cost econòmic que significaria”. Sis anys després, cap dels 25 catàlegs recollits 

a El Corte Inglés, petits o grans, és en català. 

 

 

Gràfic 4: Percentatge de catàlegs en català i castellà de Viajes El Corte Inglés 

En castellà 100%

En català 0%
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Tal com ells mateixos expliquen a la pàgina web del grup Barceló Viajes és la divisió de viatges 

del Grup Barceló. En l’actualitat compta amb 505 oficines i agències distribuïdes en 23 països, 

que estan comercialitzades sota les marques: Barceló Viajes, American Express Barceló 

Viajes, Barceló Club i Vacaciones Barceló. Pel que fa concretament a Barceló Viajes, la pàgina 

web diu que és una de les empreses “líder en el sector de les agències de viatge i compta amb 

una xarxa de més de 400 oficines a Espanya, Portugal, Argentina, Costa Rica, Mèxic i 

República Dominicana”. També recull que l’any passat (2008) més de dos milions de persones 

van fer ús dels seus serveis.  

 

Segons les dades econòmiques, el 2008 va facturar més de 530 milions d’euros, un 20% 

menys que l’any anterior, ja que va tancar 100 oficines arreu de l’estat espanyol. 

 

 

El Grup Barceló, que tot i ser una empresa amb seu a Ciutat de Mallorca, no edita els catàlegs 

en català. Dels 26 catàlegs recollits, tots 26 són en castellà. 

 

Gràfic 5: Percentatge de catàlegs en català i castellà de Viajes Barceló 

En castellà 100%

En català 0%
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Viajes Iberia forma part del Grup Iberostar. La facturació de l’empresa del 2008 va arribar als 

805 milions d’euros, un 8% menys que l’any anterior, tot i haver incrementat en 80 el nombre 

d’oficines arreu de l’estat espanyol. 

 

Dels 13 catàlegs i fulletons recollits de les oficines de Viajes Iberia, un estava en català i dotze 

en castellà. 

 

Gràfic 6: Percentatge de catàlegs en català i castellà de Viajes Iberia 

En castellà 92%

En català 8%
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Pel que fa a Zafiro Tours, l’empresa no edita catàlegs, segons la dependenta. Tots els que 

ofereixen són de tour operadors. L’empresa, que factura al voltant d’uns 150 milions d’euros 

anuals, és una de les empreses amb més franquiciats, i amb unes 700 oficines obertes arreu 

de l’estat, tot i que la seva presència a Catalunya és menor, amb 46 oficines. 

 

Dels 9 catàlegs i fulletons recollits, no n’hi ha cap en català 

 

Gràfic 7: Percentatge de catàlegs en català i castellà de Zafiro Tours 

En castellà 100%

En català 0%
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Fundada el 1973, Viajes Tejedor té una xarxa d’oficines principalment a Catalunya. Dels 7 

catàlegs i fulletons recollits n’hi havia 6 en castellà i 1 en català, anomenat “Vacances amb 

molts avantatges” 

 

Gràfic 8: Percentatge de catàlegs en català i castellà de Viajes Tejedor 

En castellà 85%

En català 15%
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L’agència de viatges del Reial Automòbil Club de Catalunya factura al voltant del 100 milions 

d’euros anuals. El RACC és una associació però al mateix temps està format per empreses, 

entre les quals hi ha RACC Correduría de Seguros S.A, Servicios RACC S.A, Universal 

Asistencia S.A, Servihogar Gestión S.L, Real Automóvil Club de Cataluña SL. o Sociedad 

Anónima RACC. Aquesta darrera és la que s’encarrega de la venda de viatges. 

Entre els sis catàlegs i fulletons recollits, n’hi ha dos en català i quatre en castellà 

 

Gràfic 9: Percentatge de catàlegs en català i castellà de RACC 

En castellà 66,6%

En català 33,3%
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4. Conclusions 
 

Conclusions 
En total s’han recollit 138 documents entre catàlegs (97) i fulletons (41). Dels quals una majoria 

molt ampla són en castellà. Dels 136 catàlegs recollits, 132 són en castellà i 4 en català. 

Cal dir, a més, que només em trobat catàlegs o fulletons en català en tres de les vuit empreses 

que formen part de l’informe. Això representa que un 97’2% dels catàlegs que s’han recollit són 

en castellà (veure gràfica número 1) i un 2’8% en català. 

 

Cal notar la forta presència de catàlegs elaborats conjuntament amb algun operador o 

íntegrament elaborats per aquests operadors. Del total, 47 documents són productes 

d’operadors que treballen amb les agències consultades (Mundicolor, Iberojet, Catai...) 

 

L’única excepció trobada entre les vuit empreses analitzades pel que fa l’ús de la llengua als 

catàlegs és el cas del RACC en què si que editen algun catàleg en català. Concretament el 

catàleg “Vacances amb cotxe. Maig 2009 Desembre 2009” i el catàleg “Euskadi ... made in”. 

Pel que fa als fulletons, n’hem recollit només dos en català: Carib 2x1 de Viatges Iberia, i 

Vacances amb molts avantatges de Viajes Tejedor. 

 

De l’anàlisi de les dades que s’ha recollit en podem extreure una conclusió: l’ús del català en 

els catàlegs de les agències de viatges és molt baix. Entre les empreses majoritàries al 

sector, no n’hi ha cap que, per defecte, editi res en català. Cal destacar l’ús escàs del català, 

nul en la majoria de casos de les agències de viatges analitzades. Si bé és cert que, de forma 

majoritària, el català és la llengua vehicular en les comunicacions orals de la majoria de les 

agències, com veurem a l’annex, no podem dir el mateix dels cartells d’ofertes i productes que 

hi ha als aparadors i molt menys dels catàlegs i fulletons que s’editen. 

 

Des de Consum Català considerem que aquesta situació esdevé un greuge important per als 

consumidors de Catalunya, ja que els és molt complicat trobar catàlegs d’ofertes de viatges en 

català. Aquest greuge es produeix, sobretot, en les agències de viatges majoritàries, que són 

les que s’han estudiat en aquest informe.  

Tanmateix cal dir que hi ha moltes agències petites i mitjanes que sí que fan l’esforç 

d’editar en català els seus productes. Mostra d’això són alguns dels catàlegs recollits durant 

el procés de recerca de dades de l’informe i que evidencien que hi ha empreses del sector que 

compleixen la legislació, almenys en els productes que n’hem observat. 
 

Pel que fa a aquestes empreses estudiades, només hem detectat casos de catàlegs o fulletons 

en català a les agències de Viatges RACC, Viajes Tejedor i Viajes Iberia. Aquestes tres 

empreses, tot i que amb moltes reserves, sí que podem considerar que, almenys, s’han 
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plantejat l’ús del català en algun dels seus productes, tot i que els resultats recollits estiguin 

molt lluny de ser els normals pel que fa a la presència del català. Consum Català incidirà en 

la conveniència d’anar millorant la implantació de la nostra llengua en aquestes empreses. Pel 

que fa a Halcón, Marsans, Zafiro, El Corte Inglés i Barceló no s’ha detectat cap producte en 

català entre tots els recollits cosa que demostra que el a Catalunya el consumidor que vol 

consultar catàlegs de viatges té molt poques probabilitats de trobar-los en català si es 

dirigeix a les grans marques del sector, que són les que acumulen més agències. 

 

Podem concloure tanmateix que un 97’2% dels catàlegs recollits durant el termini de 

l’informe estaven només en castellà, i per tant no compleixen la legislació. Consum 

Català treballarà per posar en coneixement d’aquestes empreses aquesta situació i per 

recordar-los el deure d’editar els seus catàlegs i fulletons en la nostra llengua. 
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ANNEXOS 
 

Els annexos són un complement a l’informe sobre el català als catàlegs de les agències de 

viatge que presentem. El primer d’ells fa referència a les pàgines web d’aquestes agències i 

d’altres d’especial rellevància, així com les que formen part de l’Associació Catalana 

d’Agències de Viatges. 

 

El segon annex és un recull de les dades observades als establiments visitats per l’informe. 

Aquesta observació es detura principalment en els idiomes utilitzats en els cartells i material 

imprès penjat a l’aparador i també en l’atenció oral rebuda per part del venedor. 

 

Aquests apartats volen oferir una visió global de les comunicacions corporatives de les 

agències visitades,  
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ANNEX 1 

 
Agències de viatge i pàgines web 
 
 

Objectius 

L’objectiu principal d’aquest informe annex és copsar l’estat del català a les pàgines web i 

serveis electrònics de les agències de viatges amb oficines a Catalunya. El projecte neix de 

l’informe en el qual s’adjunta aquest annex i que és l’estudi de l’ús del català en els catàlegs de 

les agències de viatge amb més oficines a Catalunya.  

 

Volem conèixer quines són les possibilitats dels usuaris i consumidors catalans de poder 

consultar viatges i productes turístics en llengua catalana.  

 

 

Camp d’estudi 

En primer lloc hem analitzat els espais webs de les empreses que formen part de l’estudi de 

catàlegs i que corresponen a les empreses amb més oficines obertes a Catalunya. Aquestes 

empreses són: Marsans, Halcón, Barceló, Zafiro, RACC, El Corte Inglés i Iberia.  

 

D’altra banda, s’han observat durant els mesos de maig i juny les pàgines web de les agències 

de viatge que formen part de l’ACAV (Associació Catalana d’Agències de Viatges) i que agrupa 

la major part d’agències que operen a Catalunya. 

 

Estudis anteriors 

Consum Català no havia realitzat amb anterioritat cap informe en aquest sentit. Hem tingut en 

compte les dades del treball: És virtual el català a Internet? Reflexions sobre la presència del 

català a la xarxa i propostes per incrementar-hi l’ús, de Jordi Graells i Núria Vives, 2001. El 

treball ens parla en l’apartat 4.6 de Contractar viatges. D’aquest treball en traiem els següents 

apartats: 

A hores d'ara hi ha una munió d'agències de viatges amb oficines virtuals a 
Internet, algunes amb noms tan catalans com Marsans <http://www.marsans.es/> 
o Barceló <www.barcelo-viajes.es>, però amb webs íntegrament en castellà. Pel 
que fa als hotels, les cadenes amb web ofereixen servei de reserves en castellà i 
anglès (<http://www.solmelia.com/>, <http://www.nh-hoteles.com/>), com també hi 
ha els que ofereixen informació i altra informació per correu electrònic 
(<http://www.cataloniahotel.com/>).
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En el cas de les agències creades ex profeso per a la xarxa 
(<http://www.muchoviaje.com/>, <http://www.mundoviaje.com/>, 
<http://www.expedia.com/>, <http://www.amadeus.net/>) són en castellà o en 
anglès o bé en les dues llengües.

En viatges, les empreses de transports de viatgers més grans ofereixen comprar 
els bitllets per Internet. La majoria ofereixen els serveis en castellà 
(<http://www.iberia.es/>, <http://www.spanair.com/>, <http://www.buquebus.com/>, 
<http://www.trasmediterranea.com/), excepte en el cas de les ferroviàries: Renfe 
<http://www.renfe.es/>, que ofereix en les llengües autonòmiques únicament els 
horaris d'alguns trens, i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
<http://www.fgc.catalunya.net/>, que ofereix tota la informació en català. Pel que fa 
a les empreses de transports de viatgers per carretera, només algunes tenen la 
informació també en català ni que sigui, com en la majoria dels casos, en la 
segona opció de descàrrega: Sarfa <http://www.sarfa.es/>, Alsina Graells 
<http://www.alsinagraells.es/> i Eurolines <http://www.eurolines.es/> (aquesta 
només amb un petit apartat sobre l'esquí!).

Una curiosa iniciativa és la de Compartir.org <http://www.compartir.org/>, un 
recurs dedicat a posar en contacte persones de diversos llocs del món que volen 
fer un trajecte en cotxe i tenen una ruta coincident. Cal destacar, a més, que el 
web permet consultar la informació en set idiomes, entre els quals hi ha el català. I 
ja no cal que els estudiants pengin la noteta al tauler d’anuncis de la facultat...

Igualment, hem d’esmentar el baròmetre de l’ús del català a Internet en aquest cas, que en fa 

el wiccac (http://wiccac.cat/barometre/viatges.html), en que podem veure l’anàlisi de 

companyies, operadors, agències, hotels i moltes altres empreses del sector turístic i l’ús que 

fan del català als seus webs. Segons el web del wiccac “Hi ha poques empreses de les més 

importants del món del turisme, els viatges, els transports i els hotels que tinguin el català. En 

sentit positiu, són destacables els casos de VisitBritain (web oficial de l'autoritat britànica de 

turisme), VisitScotland.com (web oficial de l'oficina nacional de turisme d'Escòcia), easyJet, 

Ryanair, Iberia, American Airlines, Vueling, Elipsos, Spanair, Air Europa i Bookings (reserves 

hoteleres online), totes amb versió en català. RENFE ha incorporat el català i altres llengües 

però en versió reduïda (només horaris i preus)”. 

 
 

Observació dels espais web 

En primer lloc hem observat les webs de les agències de viatge que formen part de l’informe 

dels catàlegs. Només la web del RACC té l’opció de poder ser consultada en català. 

 

Viajes Barceló www.barceloviajes.com Només en castellà 

Viajes El Corte Inglés www.viajeselcorteingles.com En castellà, francès, anglès, 

portuguès i italià 

Halcon Viajes www.halconviajes.com Només en castellà 

Viajes Marsans www.marsans.es En castellà i portuguès 



La presència del català als catàlegs de les àgències de viatges 
  

Viajes Iberia www.viajesiberia.com En castellà i portuguès 

RACC Viatges www.racc.cat En català i castellà 

Zafiro www.zafirotours.es En castellà 

Taula 18: Webs de les agències analitzades a l’estudi 

 

Un dels casos més destacables és el de El Corte Inglés, que manté la web en quatre idiomes 

més, tots de fora de l’Estat i no incorpora cap de les altres llengües cooficials de l’estat 

espanyol. 

 

De les set empreses analitzades doncs, 3 tenen el web només en castellà, 3 en castellà i 

llengües estrangeres i 1 en català i castellà, que suposa el següent gràfic en nombre absolut 

de llengües als webs 

 

Gràfic 10: Llengües a les webs de les agències de l’informe 

Castellà 7

Portuguès 3

Català 1

Anglès 1

Francès 1

Italià 1

 
A continuació llistem el conjunt d’agències i touroperadors de l’Associació Catalana d’Agències 

de Viatges, separats segons si utilitzen o no el català en l’espai web. S’hi han inclòs les 

llengües en què es pot consultar el web a part de català. 

 

En primer lloc s’han escollit les webs de les agències de viatges que formen part de l’ACAV. 

Cal dir que la majoria són minoristes, o formen part d’una empresa més gran en franquícia. 

S’han descartat les agències que no disposaven d’un espai web i també algunes que el tenien 

completament inoperatiu. Algunes, d’altra banda, en tractar-se d’agències en franquícia, fan 

servir un mateix web mare. 

 

Webs que incorporen el castellà 

Halcon Viajes : www.halconviajes.com 

Marsans: www.marsans.com (i en portugués) 

Viajes Iberia: www.viajesiberia.com (i en portugués) 

Viajes Baixas www.viajesbaixas.com 

Viajes Tejedor www.viajestejedor.es  

Julia Tours www.juliatours.es/es 
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Jumbo Tours www.jumbotours.es (en angles, italià, xinès, alemany i francès) 

A Paseo (on-line) www.apaseo.net 

Atica Viatges www.aticaviatges.com 

Atlanta Viajes www.atlantaviajes.es 

Atlàntida Viatges www.atlantidaviatges.com 

Atrapalo.com (on-line) www.atrapalo.com 

Avasa www.netagencias.com/avasa  

Barcelona Service Tourism www.bst.es (+ anglès i alemany) 

Bestours www.bestours.es 

Bosanova tours www.todocruceros.com 

Cometa Agencia de Viajes www.viajes-cometa.com 

Catai www.catai.es  

Catatour www.catatour.com  

Viajes Cemo www.viajescemo.com (+ anglès, alemany i francès ) 

Central de Viajes www.centraldeviajes.es  

Club Vacaciones www.clubvacaciones.es  

Condor Vacaciones www.condorvacaciones.es (no operativa) 

Viajes Continental www.viajescontinental.es  

Crucemundo www.crucemundo.com 

Cunitours cunitours.grupoeuropa.com  

Dahav travel www.dahabtravel.es 

Emprender Viajes www.emprenderviajes.com  

En Grande www.engrande.com (+ italià, anglès, francès i alemany) 

Eneida Tours www.eneidatours.com (en construcció) 

Estival Holidays www.estivalholidays.es/es  

Eureka Tours www.eurekatours.com 

Europtours Viajes www.europtours.net  

Eurovolta www.eurovolta.com  

Exit Tours www.exit-tours.com  

Exodus Travel www.exodus-travel.com  

Extra Tours www.extratours.es  

Viatges Feliptur www.viatgesfeliptur.com  

Fenek Raid www.fenekraid.com  

Fernando Poo fernandopoo.grupoeuropa.com  

Ferrer y Saret www.ferrerysaret.com (inoperativa) 

Franquesa Viatges viatgesfranquesa.over.es/  

Gacela Bus www.gacelabus.com  

Edenia Grupo www.edeniagrupo.com  

Gamma Tours www.gammatours.com  

Goes Travels www.goestravel.com  
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Good Travel www.goodtravel.es 

Grupo 7 www.grupo7viajes.com  

Guest Incoming www.guestincoming.com  

Viatges Guitour www.guitour.com (+ anglès i alemany) 

Iberplan www.iberplan.es  

Image Tours www.imagetours.es  

International Meetings www.inter-meetings.com  

Royal Vacaciones www.royalvacaciones.com 

Iré Viajes www.ireviajes.es 

Iris Tour Vacances www.iristourvacances.com 

Ivori Viatges www.ivori.grupoeuropa.com (sucursal) 

Jazz Travel www.jazztravelsl.com (en construcción) 

Kariba Viatges kariba.grupoeuropa.com/  

Karma Viajes www.karmaviajes.com  

Kemet Tours www.kemettours.com 

Kompas www.kompas-online.net (+ rus, alemany, Italia, anglès, francès, japonès i xinès) 

Koncity www.koncity.es (inoperativa) 

Lifan Travel www.lifantravel.com  

Frana Tours www.franatours.com (+ francès) 

Live Barcelona www.livebarcelona.com (+ anglès) 

Logitravel www.logitravel.com  

Madvar Viajes www.hotelsmadbar.com  

Majomi Viatges www.majomi.com 

Maricel Viatges http://viatgesmaricel.group-team.com/ 

Viatges Maritim www.vmaritim.com  

Viajes Match http://217.11.120.19/viajesmatch/ 

Meli Tours www.melitours.com 

Mirallum www.viajesmirallum.com 

Mistral www.mistral.es  

Mizar Travel www.mizar-travel.com 

Montblau http://montblau.group-team.com/ 

Montemar Reizen www.escapada.com  

Mt Global www.mt-global.com 

Mundijet www.mundijet.com  

NT Incoming www.ntincoming.com 

Ola Travel www.olatravel.com  

Oliver Tours http://olivet.group-team.com  

Over www.over.es  

Palamós Centre http://palamoscentre.grupoeuropa.com/  

Panavision www.panavision-tours.es  



La presència del català als catàlegs de les àgències de viatges 
  

Panorama Excursions www.panatravel.com  

Playa de Oro www.viajeteca.es  

Politours www.politours.com  

Primera Linea www.primera-linea.com  

Procosta Viatges www.procosta.com (+ anglès) 

Viajes Puerta Palma www.viajespuertapalma.com  

Relitour www.relitur.com  

Restel www.restel.es  

Rhodasol Turimar www.rodhasol.es  

Royal Caribbean www.royalcaribbean.es  

Rumbo www.rumbo.es 

Selectur www.selectur.com  

Senda Tours www.sendatours.com  

Suit Tours www.suitours.com  

Sunweb www.sunweb.es  

Viajes Taunus www.viajestaunus.com  

Hife www.hife.es  

Viajes Terramar Tour www.terramartour.com  

Viajes Tivoli www.viajestivoli.com  

Ta DMC www.tadmc.com  

Viajes Top Travel www.viajestoptravel.com  

Top Tourisme www.toptourisme.net  

Tourist Forum www.touristforum.net 

Viajes Trans Global www.viajestransglobal.com  

Grupo TransHotel www.transhotel.com  

Trans Rutas www.transrutas.com  

Travel Days www.traveldays.net 

Villas del Mundo www.villasdelmundo.com  

Shine Sicily www.shinesicily.com 

Tua Tua http://tuatua.grupoeuropa.com/  

Tui Viajes www.tuiviajes.es  

Ultramar www.ultramarexpressevents.com  

Grupo Ret www.gruporet.com  

Uniski www.uniski.es  

Nubia Tours www.nubiatours.com  

Viajes Altamira www.viajesaltamira.es  

Viajes Amaia www.viajesamaia.com  

Viajes Andrómeda www.viajesandromeda.es  

Viajes Guria www.viajesguria.com  

Latitud 4 www.cruceroslatitud4.com  
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Viajes Loreto www.viajesloreto.com  

Turisgrup www.turisgrup.com  

Un mundo de cruceros www.unmundodecruceros.com  

Viap www.viap.es 

Viatges Santa Mar http://santamar.group-team.com/ 

Vibrad Travel http://vibradtravel.group-team.com/ 

Zapp Travel www.zapptravel.es  

Destinia (on-line): www.destinia.com 

Agtechtours www.agtechtours.com 

Viatges Alemany www.valemany.com 

Barcelona on-line (on-line) www.barcelona-on-line.es 

Blaumarí Travel www.blaumaritravel.net  

Viajes Bravasol www.viajesbravasol.com (“properament”) 

Viatges Century www.viatgescentury.cat  

Viatges Cosma Tour www.cosma-tour.com  

Viatges Cum Laude www.viajes-cumlaude.com 

Daia Viatges www.daia.es (inoperativa) 

Dalsol www.dalsolviatges.com  

Edreams www.edreams.es (edreams.cat funciona com a guia turística de BCN) 

Excellence Tours www.excellencetours.com  

Good Bye www.viatgesgoodbye.com  (algunes parts en català) 

Incentives Barcelons www.bcndestination.com  

Viatges l’eixida www.leixida.com  

Lord Travel www.lordtravel.com  

M D Barcelona www.md-barcelona.com  

Viatges Macuvi www.viajes-macuvi.com  

Marfil Travel www.marfiltravel.com  

Medi Viatges http://www.comb.cat/cat/med/economia/mediviatges/ 

Mestres Viatges www.viatgesmestres.com 

Castells de Lleida www.castellsdelleida.com 

Muztag www.muztag.es  

Grupo Natura www.grupo-natura.com  

Princesa Hotels www.princess-hotels.com  

Nobel Tours www.nobel-tours.com 

Nova Terra novaterra.group-team.com  

Novovira http://novovira.grupoeuropa.com/ 

Oentours www.oentours.com  

Orixa www.orixa.com  

Sagales www.sagales.com  

Viatges Poblenou www.viatgespoblenou.com  
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Portaventura www.portaventura.cat  

Viatges Promovida www.viatgespromomida.com  

Viatges Racc www.racc.cat  

Rosa dels Vents www.rosadelsvents.es  

Sarbus www.sarbus.com  

SBD Travel www.sbdtravel.com  

Serhs www.serhs.com  

Somni Viatges http://somniviatges.aavv.com  

Publintur www.publintur.com  

Viajes Tauro www.viajestauro.com (no operativa) 

Viatges Termetours www.termetours.com  

Viatges Terra ferma www.viatgesterraferma.com  

Tot Turisme www.totturisme.com  

Travel Partners www.travelpartners.es (en català no operatiu) 

Tuareg Viatges www.tuaregviatges.es  

Turó Viatges www.turoviatges.com  

Ussia Tours www.ussiatours.com  

Valles Tour www.vallestour.com  

Vela Brava www.velabrava.com  

Ves que Vinc www.vesquevinc.com  

Viatges Via Nomada www.via-nomada.com  

Viatges Via Sol www.viasol.com  

Viatges Xino Xano www.xinoxano.eu  

Vivolinx www.vivolinx.com 

Taula 19: Webs de les agències de viatges de l’ACAV en castellà o altres llengües 

 

En total, 190 agències que tenen la pàgina en castellà 

 

Webs que incorporen el català 

Viatges Trobada (escolar): www.trobada.net 

Viatges Barba www.viatgesbarba.com (web no operativa) 

Viatges Berga www.viatgesberga.com (poc operativa) 

Derto Travel www.dertotravel.com (poc operativa) 

Dominium Viatges www.dominiumviatges.com (en construcció) 

Eurovacances www.eurovacances.net  

Extensions Excursions www.extensions-excursions.com (inoperant) 

Viages Giramon www.giramon.com (plantilla castellana grupo Over) 

Gris Expres www.gris-expres.com  

Viatges Indic www.viatgesindic.com 

La Brújula dorada www.labrujuladorada.es (en construcció) 
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Viatges Masanés www.viatgesmasanes.com  

Meridià Viatges www.meridiaviatges.com  

Okabango Tours www.okabangotours.com  

Turinter www.turintersa.es  

Destinia (on-line): www.destinia.com 

Agtechtours www.agtechtours.com 

Viatges Alemany www.valemany.com 

Barcelona on-line (on-line) www.barcelona-on-line.es 

Blaumarí Travel www.blaumaritravel.net  

Viajes Bravasol www.viajesbravasol.com (“properament”) 

Viatges Century www.viatgescentury.cat  

Viatges Cosma Tour www.cosma-tour.com  

Viatges Cum Laude www.viajes-cumlaude.com 

Daia Viatges www.daia.es (inoperativa) 

Dalsol www.dalsolviatges.com  

Edreams www.edreams.es (edreams.cat funciona com a guia turística de BCN) 

Excellence Tours www.excellencetours.com  

Good Bye www.viatgesgoodbye.com  (algunes parts en català) 

Incentives Barcelons www.bcndestination.com  

Viatges l’eixida www.leixida.com  

Lord Travel www.lordtravel.com  

M D Barcelona www.md-barcelona.com  

Viatges Macuvi www.viajes-macuvi.com  

Marfil Travel www.marfiltravel.com  

Medi Viatges http://www.comb.cat/cat/med/economia/mediviatges/ 

Mestres Viatges www.viatgesmestres.com 

Castells de Lleida www.castellsdelleida.com 

Muztag www.muztag.es  

Grupo Natura www.grupo-natura.com  

Princesa Hotels www.princess-hotels.com  

Nobel Tours www.nobel-tours.com 

Nova Terra novaterra.group-team.com  

Novovira http://novovira.grupoeuropa.com/ 

Oentours www.oentours.com  

Orixa www.orixa.com  

Sagales www.sagales.com  

Viatges Poblenou www.viatgespoblenou.com  

Portaventura www.portaventura.cat  

Viatges Promovida www.viatgespromomida.com  

Viatges Racc www.racc.cat  
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Rosa dels Vents www.rosadelsvents.es  

Sarbus www.sarbus.com  

SBD Travel www.sbdtravel.com  

Serhs www.serhs.com  

Somni Viatges http://somniviatges.aavv.com  

Publintur www.publintur.com  

Viajes Tauro www.viajestauro.com (no operativa) 

Viatges Termetours www.termetours.com  

Viatges Terra ferma www.viatgesterraferma.com  

Tot Turisme www.totturisme.com  

Travel Partners www.travelpartners.es (en català no operatiu) 

Tuareg Viatges www.tuaregviatges.es  

Turó Viatges www.turoviatges.com  

Ussia Tours www.ussiatours.com  

Valles Tour www.vallestour.com  

Vela Brava www.velabrava.com  

Ves que Vinc www.vesquevinc.com  

Viatges Via Nomada www.via-nomada.com  

Viatges Via Sol www.viasol.com  

Viatges Xino Xano www.xinoxano.eu  

Vivolinx www.vivolinx.com 

Taula 20: Webs de les agències de viatge de l’ACAV en català 

 

Setanta dues agències tenen el web en català, quinze d’elles exclusivament en català. La 

meitat d’elles, no operatives. 

 

Cal destacar que a l’ACAV hi ha algunes agències de viatge que no tenen la web ni en català ni 

en castellà, ja que es dirigeixen a un usuari estranger. 

 

Cal remarcar que hi ha algunes agències de viatge que, tot i formar part de l’ACAV, estan 

dirigides a un públic estranger molt concret i especialitzades en oferir-los paquets i viatges a 

Catalunya amb què la llengua emprada és només la d’aquell país. Aquestes són: 

 

En altres llengues 

Viatges Un bon dia www.viatgesunbondia.com (en francès només) 

Traveltec www.traveltec.info (només anglès) 

Set Travel www.settravel.net (només angles) 

Sophie Tours www.sophietours.com (només francès) 

Spanish Trails www.spanish-trails.com (només anglès) 

Iberoservice www.iberoservice.com (només anglès) 
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Calafell Evasión www.calafellevasion.com (només francès) 

Gourmand Breaks www.gourmandbreaks.com (només anglès) 

Procosta Viatges www.procosta.com (castellà i anglès) 

Kompas www.kompas-online.net (castellà,rus, alemany, italià, anglès, francès, japonès i xinès) 

Frana Tours www.franatours.com (castellà i francès) 

Live Barcelona www.livebarcelona.com (castellà i anglès) 

Viatges Guitour www.guitour.com (castellà, anglès i alemany) 

Jumbo Tours www.jumbotours.es (castellà, anglès, italià, xinès, alemany i francès)  

Barcelona Service Tourism www.bst.es (castellà, anglès i alemany) 

Viajes Cemo www.viajescemo.com (castellà, anglès, alemany i francès ) 

En Grande www.engrande.com (castellà, italià, anglès, francès i alemany) 

Marsans: www.marsans.com (castellà, portugués) 

Viajes Iberia: www.viajesiberia.com (castellà, portugués) 

Taula 21: Webs de les agències de viatges de l’ACAV en altres llengües 

 

 

La gràfica, en termes absoluts queda d’aquesta forma: 

 

Gràfic 11: Llengües de les pàgines web de les agències de viatge de l’ACAV 

En castellà (190) 

En català (72)

En anglès (13)

En francès (8)

En alemany (4))

En italià (3)

En portuguès (2)

En xinès (2)

En japonès (1)

En rus (1)


 

 

També hem decidit incorporar-hi altres agencies de viatge amb presència a Catalunya que no 

formen part de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges. D’elles, no n’hi ha cap que 

incorpori el català a les pàgines web.  

 


Altres agències 

Viatges Barceló www.barceloviajes.com (en castellà) 

El Corte Inglés www.viajeselcorteingles.es (en castellà i altres) 

Viajes Eroski www.viajeseroski.es (en castellà) 
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Viajes Ecuador www.viajesecuador.com (en castellà) 

Crisol www.viajescrisol.com (en castellà) 

Zafiro Tours www.zafirotours.es (en castellà) 

Carrefour www.carrefour.es/viajes (en castellà) 

Viajes Majorica www.viajesmajorica.com (en castellà) 

Marco Polo www.clubmarcopolo.es (en castellà) 

Taula 22: Webs de les agències de viatges que no formen part de l’ACAV i que operen a Catalunya 



Pel que fa a majoristes i touroperadors, la situació no és millor 
 
 
En castellà 

Iberojet www.iberojet.es (castellà) 

Julià Tours www.juliatours.es (castellà) 

Dahab Travel www.dahabtravel.es (castellà) 

Catai www.catai.es (castellà) 

Ambassador Tours www.ambassadortours.es (castellà) 

Frantour www.frantour.es (castellà) 

Mundicolor Iberia www.mundicolor.es (castellà)  

Nobel Tours www.nobeltours.com (castellà) 

Politours www.politours.com (castellà) 

Soltour www.soltour.es (castellà)   

Travelplan www.travelplan.es (castellà) 

Royal Vacaciones www.royalvacaciones.com (castellà)  

Iberrail www.iberrail.es (castellà) 

Touralp www.touralp.com (castellà)  

Kuoni www.kuoni.es (castellà) 

Keytel www.keytel.es (castellà) 

Panavision Tours www.panavision-tours.es (castellà) 

Transrutas www.transrutas.com (castellà) 

Viva Tours www.vivatours.es (castellà) 

Solplan www.solplan.es (castellà) 

Transvacaciones www.transvacaciones.com (castellà) 

Turavia www.turavia.es /castellà) 

Pullmantur www.pullmantur.es ( castellà)  

Transhotel www.transhotel.com (castellà) 

Nubia Tours http://www.nubiatours.com (castellà) 

Club Vacacaciones www.clubvacaciones.es (castellà) 

Aviotel www.aviotel.com (castellà) 

Latitud 4 www.latitud4.com (castellà) 
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Marsol www.marsol.com (castellà) 

Uniplayas www.uniplayas.com (castellà) 

Apartplaya www.apartplaya.com (castellà) 

Grupo Natura www.grupo-natura.com (castellà i català) 

Taula 23: Webs de touroperadors de l’ACAV en castellà 

 

En català  

Grupo Natura www.grupo-natura.com (català i castellà? 

Taula 24: Webs touroperadors de l’ACAV en català 

 

S’han analitzat, doncs 32 pàgines web, de les quals, en termes absoluts, 32 tenen el web en 

castellà i 1 en català. Així doncs, la diferència entre webs en castellà i en català als 

touroperadors és aquesta: 

 

Gràfic 12: Llengües de les pàgines web dels touroperadors que formen part de l’ACAV 

En castellà (32)

En català (1)



 
Conclusions 
 
Entre  les principals empreses del sector hi ha una manca de consideració del català en les 

seves comunicacions via web. Les agències que més incorporen el català no estan entre les 

primeres del sector sinó que es corresponen a agències petites, familiars o amb una única 

oficina. 

 

En total s’han analitzat 254 pàgines web d’agències de viatge i touroperadors. D’elles estan en 

castellà i llengües estrangeres, 173. N’hi ha 73 que incorporen el català als webs (D’elles 58 

estan en català i castellà, i 15 només en català) . I 8 webs exclusivament en altres llengües.  
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Castellà i altres llengues 68'1%

Català i castellà 22'8 %

Només en català 6%

Altres llengues 3'1%


Veiem, d’aquesta forma que, incloent-hi els touroperadors, el percentatge total d’empreses que 

empren el català a les pàgines web, si les comparem amb les agències que formen part de 

l’ACAV, baixa d’un 33% a un 28,8%. Això suposa que hi ha un interès més gran en les 

agències que no en els touroperadors a l’hora de fer el web en català. 
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ANNEX 2 
 

Atenció oral i retolació a les agències de viatge 
 
 

Objectius 

 

L’objectiu principal d’aquest annex és servir de complement per a l’informe sobre catàlegs 

d’agències de viatges que ha elaborat Consum Català i la Plataforma per la Llengua per tal de 

conèixer més a fons la realitat de l’atenció oral i la retolació a les agències de viatge 

analitzades. 

 

Com recull l’informe, les agències que s’han triat corresponen a les vuit empreses amb més 

presència d’oficines arreu de Catalunya. S’han triat divuit establiments repartits entre aquestes 

vuit agències en funció del nombre d’oficines. 

 

Cal dir, però, que ens centrem en establiments concrets, un, dos o tres diferents depenent de 

l’empresa. Per a un estudi de catàlegs creiem que les dades recollides són suficients, ja que 

els establiments d’una mateixa cadena acostumen a tenir el mateix material. Tanmateix, si 

l’estudi hagués estat sobre l’atenció oral o la retolació, probablement el camp d’estudi hauria 

estat més ample. 

 

És per això que considerem que aquestes dades recollides aquí tenen una importància relativa 

i serveixen únicament com a complement de l’informe elaborat La mostra és poc representativa 

i la conclusió pot ser esbiaixada. 

 

 

Observació dels establiments  

 

En la recollida de dades per l’informe de catàlegs a les agències s’ha aprofitat per realitzar una 

observació dels establiments, que s’ha fet els mateixos dies de la recol·lecció de catàlegs, del 

15 al 20 de juny de 2009. Aquesta observació ha tingut en compte diversos aspectes, entre els 

quals hi ha: 

 

a) La llengua en l’atenció oral 

b) La llengua en els cartells d’oferta i serveis 
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A) La llengua en l’atenció oral 

 

Els observadors s’han dirigit per defecte en català als dependents i han mantingut la conversa 

en català sense dificultats arreu. Els dependents els han atès en castellà o català segons la 

taula que s’acompanya. 

 

En català En castellà 

Marsans (Bruc) 

Marsans (Pg Zona Franca) 

Marsans (Gran Via) 

Halcón Viajes (Sants) 

Barceló (Gran Via) 

Iberia (Gran Via) 

El Corte Inglés (Mineria) 

El Corte Inglés (Creu Coberta) 

RACC 

Ecuador (Halcón) 

Tejedor 

Iberia (Pl. Sants) 

Iberia (Balmes) 

Barceló (Creu Coberta) 

Barceló (Girona) 

Halcón Viajes (Pau Claris) 

El Corte Inglés (Plaça Catalunya) 

Zafiro 

Taula 26: Llengua en que s’han dirigit els venedors al client als establiments 

 

Podem concloure, doncs, que la major part d’empreses (13 casos) que preferentment empren 

el català a les seves comunicacions orals, quan el client és catalanoparlant. Tanmateix hi ha 

alguns dependents que s’expressen en castellà. (5 casos). Els dependents en un 73% de les 

agències, doncs, responen en català, mentre que un 27% ho fa en castellà. 

 

B) Cartells i retolació a l’aparador 

 

S’han observat els cartells als aparadors dels establiments que s’han visitat. Cal dir que a grans 

trets Halcón, Iberia i RACC tenen, de forma majoritària, els cartells en català. En canvi hem 

trobat cartells en castellà a Barceló, Marsans i El Corte Inglés, tot i que també en tenen en 

català. El Corte Inglés de plaça Catalunya no disposa de cartells d’ofertes i serveis, ja que no té 

aparador. 

 

Les oficines de Zafiro i Tejedor disposen dels cartells en castellà. A Tejedor, tot i que els 

encapçalaments pre-impresos dels cartells són tots en català, les informacions sobre 

destinacions i preus són en castellà. 
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Un exemple de la diversitat de cartells és l’aparador de Viajes Ecuador (Pau Claris) o de El 

Corte Inglés (Mineria) en el qual en podem trobar tant en català com en castellà. A primer cop 

d’ull, doncs, sembla que el fet d’escriure’ls o no en català depèn més del gust del venedor que 

hi ha quan cal fer el cartell que no a una política empresarial vers aquest tema. 

 

Hem trobat, pel que fa a aquests cartells d’ofertes de viatges, agències on tots estan en català 

(p.ex. RACC). Altres on estan tots en castellà (p.ex. Barceló) i altres on n’hi ha barrejats 

(Ecuador). N’hem fet una taula comparativa 

 

Cartells només en català Cartells només en castellà Alguns cartells en català i 

altres en castellà 

Halcón (Sants) 

Halcón (Pau Claris) 

Iberia (Gran Via) 

Iberia (Balmes) 

Iberia (Pl Sants) 

RACC (València 146) 

RACC (València 340) 

Zafiro (Roger de Flor) 

Tejedor (Roger de Lluria) 

Barceló (Creu Coberta) 

Barceló (Girona) 

Marsans (Gran Via) 

Marsans (Pg Zona Franca) 

Marsans (Bruc) 

El Corte Inglés (Creu Coberta) 

Ecuador (Pau Claris) 

El Corte Inglés (Mineria) 

 



 


Així doncs, trobem que hi ha tres empreses, Halcón, Iberia i RACC que opten en la seva 

majoria per cartells en català, mentres que encara hi ha quatre empreses que, en les oficines 

consultades, incompleixen la llei Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, en l’article 

32, ja que disposen de cartells exclusivament en castellà. Son Zafiro, Tejedor, Barceló i 

Marsans. Ecuador i El Corte Inglés disposen de cartells en ambdues llengües barrejats. Cal dir 

que no són el mateix cartell en dues llengües diferents, sinó de forma aleatòria uns en una 

llengua i els altres en una altra. 

 

En xifres totals això suposa que 9 oficines tenen cartells en català, mentre que 10 oficines els 

tenen en castellà. El català es troba, per tant,per sota del 50% d’implantació als cartells 

 

Conclusions 
 

La presència del català en l’atenció oral a les agències consultades arriba a un 73%, mentre 

que en els cartells és gairebé del 50%. Ja que la llei obliga a que els documents d’ofertes i 

serveis siguin almenys en català, podem resumir que més del 50% de les agències 

consultades no respecten la llei vigent. Les conclusions d’aquesta mostra no són aplicables de 

forma genèrica ja que són uns resultats sobre una mostra poc representativa. 
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