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1.  DADES SOBRE EL CATALÀ I LES OPINIONS DELS CONSUMIDORS    

1.1- SITUACIÓ DEL CATALÀ A EUROPA I AL MÓN   

- Taula 1. Territoris on el català és llengua pròpia:    

Àrea lingüística Estat Extensió en km2 Població 

Andorra Andorra 468

 

64.311

 

Catalunya Espanya 31.895

 

6.090.040

 

Illes Balears Espanya 5.014

 

760.379

 

País Valencià Espanya 23.291

 

4.009.329

 

Franja de Ponent Espanya 3.672

 

50.000

 

Catalunya Nord França 4.166

 

369.476

 

Alguer Itàlia 224

 

38.316

 

TOTAL  68.730

 

11.381.851

 

Font : Per als territoris de l Estat espanyol, estadístiques del 1996 

         Per a Andorra, estadístiques del 1994          

Per a l Alguer i Catalunya Nord dades d Enciclopèdia Catalana 1994  

El català és una llengua parlada en quatre estats en uns territoris la població total 

dels quals és de més d onze milions (més de dotze milions provablement en 

l actualitat: per exemple, la població a Catalunya el 2006 és de més 6.900.000).    

- Taula 2. Nombre de parlants  (1996) (més grans de 2, 3 o 5 anys segons els 
territoris):   

El parlen L entenen 
Territoris on és llengua 
pròpia 

7,187.303 9.844.805 

Arreu del món com a 
llengua familiar 

200.000 200.000 

Total (aprox) 7.400.000 10.050.000 
           Font: Generalitat de Catalunya-  Govern de les Illes Balears    

- Taula 3. Dades del darrer cens per a Catalunya (Generalitat de Catalunya) 2001:   

El parlen L entenen 
Xifres absolutes 4.630.640 5.872.202 
Percentatges 74,5% 94,5% 

Font: IDESCAT, Cens lingüístic de 2001    
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- Taula 4. El català i les vint llengües oficials de la Unió Europea, 2005:    

Llengua Població 
Alemany 90,2 M 
Francès 62,7 M 
Anglès 62,2 M 
Italià 57,4 M 
Espanyol 39,8 M 
Polonès 38,7 M 
Neerlandès 21,2 M 

Català 10,8 M 
Grec 10,6 M 
Hongarès 10,5 M 
Txec 10,3 M 
Portuguès 9,8 M 
Suec 9,3 M 
Eslovac 5,4 M 
Danès 5,2 M 
Finès 5,1 M 
Lituà 3,7 M 
Letó 2,4 M 
Eslovè 2,0 M 
Estonià 1,4 M 
Maltès 0,4 M 

Font: Dades del nom bre de parlants de l I DESCAT. I NE.2000. Darrera actualització: 
gener           2005 

Com es pot veure en aquesta taula, el català és la 8a. llengua de la Unió Europea 
en quant el territori on és oficial.  

- Taula 5. Territoris on el català és oficial (1996) (més grans de 2, 3 o 5 anys segons 

els territoris)  

Territori  Oficial població 
Andorra Sí 64.311 
Catalunya Sud Sí  6.090.040 
Illes Balears Si 760.379 
País Valencià Sí 4.009.329 
Totals oficials 10.924.059 
Franja de Ponent 
(Aragó) 

En procés d oficialització 50.000 

Catalunya Nord  Reivindicat 369.476 
L Alguer (Sardenya) Sí (com a llengua 

regional) 
38.316 

Total  11.381.851 
Font: Generalitat de Catalunya-  Govern de les Illes Balears  



 

4  

- Taula 6. Comparació de la població de l Estat espanyol en les diverses àrees 
lingüístiques.      

Àrea lingüística Població en milions d habitans Percentatge 

Àrea lingüística del castellà 23 5

 
59 %

 
Àrea lingüística del català 10 8

 
27 5%

 

Àrea lingüística del gallec 2 7

 

6 8%

 

Àrea lingüística del basc 2 6

 

6 6%

 

Font : Lingcat  

La comparació entre les diferents àrees lingüístiques  ens dóna que més del 40% 

dels ciutadans de l Estat espanyol resideixen en àrees lingüístiques pròpies d altres 

llengües diferents del castellà. En el cas del català el percentatge sobre el total de la 

població espanyola és del 27 5%.   

- El català és també la desena llengua del món més traduïda en el sector editorial.    

1.2 - LES PREFERÈNCIES DELS CONSUMIDORS CATALANS   

      - Taula 7.   

LINE STAFF. Estudi sobre la llengua catalana en el comportament dels consumidors 1992. Line Sataff 
Consulting. Per encàrrecs de la Direcció General de Política Lingüística.    

La situació era clarament favorable a l ús comercial del català si tenim en compte 

que els grups on la incidència era positiva eren majoritaris (representaven el 49%), i  

Incidència del català en el consum Distribució de la 
població (en %) 

Incidència molt afavoridora del consum   14% 

Incidència afavoridora del consum   35% 

Incidència neutra   32% 

Incidència desafavoridora del consum    14% 

Incidència molt desafavoridora del consum   5% 
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això permetia dir que des del punt de vista comercial i de mercat l ús del català és 

un clar factor de rendibilitat comercial en el context de Catalunya. 

Les conclusions finals de l

 
Estudi sobre la llengua catalana en el 

comportament dels consumidors. 1992, són les següents: 

La conclusió més rellevant que es desprèn de les actituds cap a l ús 

comercial del català, manifestades en base a les diferents qüestions plantejades, és 

que malgrat que hi ha una alta proporció de la població sobre el qual no s exerceix 

influència, el català actua sempre molt més com a afavoridor del consum que 

no pas com a desfavoridor, en qualsevol dels nivells d utilització, ja sigui oral, en 

l etiquetatge, en les comunicacions escrites, en la publicitat o en les retolacions 

exteriors. 

El mapa actual és clarament favorable a la utilització comercial de la llengua 

catalana, atès que els grups on la incidència és positiva són quantitativament molt 

importants, i fa que des d una òptica de mercat l ús del català és un factor 

d indiscutible rendibilitat comercial en el context de Catalunya. 

      

1.3 - LES PREFERÈNCIES DELS CONSUMIDORS ESPANYOLS   

- Taula 8.  Quan vostè observa en un supermercat que un producte dels que consumeix 

està etiquetat no solament en castellà, sinó també en gallec, català i basc, quina és la seva 

valoració?                          

Font: Enquesta d et iquetatge plur ilingüe, realitzat per l Agència DYM (1990)  

Així doncs, un 86,7% dels ciutadans espanyols considerava que l etiqueta amb les 

quatre llengües oficials a l Estat espanyol no era negativa. Per un 38% era positiva, 

davant un 13,3% que la consideraven negativa.  
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2. EL MERCAT DE COBEGA SEGONS COMUNITATS LINGÜÍSTIQUES     

- Taula 9.  El mercat de COBEGA a l Estat Espanyol per concessions territorials de 

Coca-Cola i les llengües d aquests territoris.  

Territoris  Idioma propi del territori  Població dels territoris  
Aragó1  Castellà,  

Català,  
Aragonès. 

1.178.584

 

60.000 
11.000 

Andorra2 Català 76.875

 

Catalunya3 Català 
Aranès 

6.985.781

 

9.219

 

Illes Balears Català 841.669

 

Illes Canàries castellà 1.968.280

   

- Taula 10.  El pes de les comunitats lingüístiques en el mercat de COBEGA a 

l Estat espanyol.  

0%

28%

72%

català
(7.964.325)

castellà
(3.146.864)

altres
(20.219)  

Queda palesa la superioritat numèrica d habitants (i parlants) de les zones on el 

català n és o és la llengua pròpia (Andorra, Aragó, Illes Balears i Catalunya).

                                                

 

1 Instituto Aragonés de Estadística: http://portal.aragob.es, http://www.ciemen.org/mercator/, 
http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=arg

  

2 Servei d Estudis del Govern d Andorra, dades 2004: http://www.estadistica.ad/indexdee.htm 
3 Institut d Estadística de Catalunya, dades del 2005: www.idescat.net 

http://portal.aragob.es
http://www.ciemen.org/mercator/
http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=arg
http://www.estadistica.ad/indexdee.htm
http://www.idescat.net
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3. COCA-COLA I L ETIQUETATGE EN CATALÀ  

3.1 EVOLUCIÓ DE L ETIQUETATGE EN CATALÀ: EXEMPLE DE LES BEGUDES                            

 
A continuació es mostra l evolució general de l etiquetatge en català i en el camp de 

les empreses productores de begudes a Catalunya. L augment generalitzat de 

l etiquetatge en català és evident i situa COBEGA clarament fora de la tendència 

general, fins i tot com a única de les grans empreses productores de begudes a 

Catalunya que no etiqueta en català o que ni tan sols ha començat el procés 

d inclusió del català en els seus productes4:  

5 primeres empreses de begudes a Catalunya (2003) Etiquetatge en català 
Damm, Freixenet, Codorniu, Torres Sí 
COBEGA No 

  

- Taula 9. Evolució del nombre global d empreses que etiqueten en català, segons el 

catàleg de l ADEC (Associació en Defensa de l Etiquetatge en català5)                    

                                                

 

4les empreses catalanes productores de begudes que se situen entre les 20 empreses del sector de 
l alimentació, begudes i tabac, segons l informe de la conselleria d Economia de la Generalitat de 
Catalunya per a l exercici del 2003.  http://www.gencat.net/economia/doc/doc_13202726_1.pd 
5 http://www.adec-cat.org/ 
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- Taula 10. Evolució del nombre d empreses amb  coles etiquetades en català.     

- Taula 12. Evolució de l etiquetatge en català en els 30 vins i caves de DO 

catalanes més venuts6.    

                                                

 

6 Estudi: L acompliment de l article 34.2 de la Llei 1/1998de política lingüística en vins i caves 
(1998-2005). Plataforma per la Llengua. 
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- Taula 11.  Evolució del nombre d empreses de cervesa que etiqueten en català.    

- Taula 13. Increment (en %) de l etiquetatge en català en les empreses catalanes 

d aigües envasades amb una facturació superior als 10 M. d .73.2 USOS 

LINGÜÍSTICS EN L ETIQUETATGE DE COCA-COLA AL MÓN I A CATALUNYA  

                                                

 

7 Estudi: L ús de les llengües en l etiquetatge de les aigües envasades distribuïdes a Catalunya. 
Desembre 2005. Plataforma per la Llengua. 
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- Taula 14.  Gràfic comparatiu dels usos de llengües d arreu del món i l ús del 

català en les etiquetes del producte Coca-Cola.    

Aquest gràfic ens mostra com el producte Coca-Cola es troba actualment etiquetat 

en moltes llengües d Europa i el Quebec que tenen un nombre de parlants inferior 

als del català (el català en té 7.600.0008) i en les diverses llengües de països 

plurilingües. Així doncs, l ús de llengües oficials amb menys parlants que el català 

és normal en l etiquetatge de la beguda Coca-Cola en els països on es ven. De fet, 

Coca-Cola respecta totes les diferents llengües oficials dels països democràtics on 

ven els seus productes, comparables en parlants i estatus d oficialitat amb el català. 

                                                

 

8 Dada extreta de l informe El català llengua d Europa, Generalitat de Catalunya i Govern de les 
Illes Balears, 2001. 

Nombre de parlants Etiquetatge 

                                              

Neerlandès a Bèlgica (6.035.000)

Francès al Canadà (5.700.000)

Danès  (5.200.000)

Finès 4.800.000

Serbocroat a Croàcia (4.500.000)

Hebreu a Israel (4.320.000)

Alemany a Suïssa (4.250.000)

Francès a Bèlgica (4.000.000)

Lituà (3.040.000)

Eslovè (2.000.000)

Francès a Suïssa (1.630.283)

Letó (1.360.000)

Estonià (984.000)

Islandès (280.000)

Català (7.600.000)
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No hi ha cap llengua en un país democràtic amb tants parlants com el català 

en que l empresa Coca-Cola no la respecti en l etiquetatge, fins i tot en països 

amb més d una llengua oficial. El consumidor català és la única excepció a 

nivell mundial, ja que Catalunya és l únic lloc on l empresa obvia la llengua oficial i 

pròpia dels consumidors als quals es dirigeix.   

Aquesta situació, però, es produeix en tots els productes de The Coca-Cola 

Company , ja que en tots ells la llengua de l etiquetatge és únicament i exclusiva el 

castellà: Coca-Cola, Fanta, Nestea, Nordic Mist, Sprite, Fruitopia, Bitter Mare 

Rosso, Aquabona, Minute Maid, Aquarius, Powerade, Burn, etc. 

En algun producte es dona el cas d etiquetatge en més d una llengua, però no en 

català, com per exemple l ampolla de 500 ml. d Aquarius, en castellà i portuguès.   

Els següents gràfics i il·lustracions són un exemple d aquesta clara discriminació 

internacional de la llengua catalana i demostren que l etiquetatge en català o el 

multilingüisme en l etiquetatge no representa cap problema, doncs és la fórmula 

utilitzada per Coca-Cola en molts mercats i en les llengües de comunitats 

lingüístiques molt més petites que la catalana.  

Els següents exemples il·lustren els casos de: 

1) etiquetatge multilingüe per llengües oficials de diferents estats (Estònia); 

2) etiquetatge per a minories lingüístiques molt més petites que el català, com a 

Islàndia, tot i que la població és bilingüe en islandès i anglès; 

3) etiquetatge multilingüe per a comunitats lingüístiques d un mateix estat (Bèlgica). 
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3. COCA-COLA A INTERNET  

El català ocupa el 19 lloc mundial d idiomes amb número de pàgines web per 

parlant, per sobre del castellà, rus, xinès, grec, portuguès, àrab, etc. En números 

absoluts, el català és la 26a. llengua amb número de pàgines web a internet.9 És a 

dir, que la societat catalana utilitza molt per sobre de la mitjana mundial aquest mitjà 

d informació.  

Aquesta realitat es reflexa cada cop més en els usos lingüístics de les empreses a 

Catalunya, per exemple en el sub-sector de les begudes, tal i com demostra aquest 

gràfic, sobre les empreses productores de begudes a Catalunya situades entre les 

20 primeres empreses del sector de l alimentació, begudes i tabac10:  

- Taula 15. Les webs de les primeres empreses catalanes productores de begudes   

Empresa Web Idiomes 
Damm www.damm.es

 

www.estrelladamm.es

 

www.bockdamm.com

 

www.akdamm.com

 

www.dammbier.es

 

www.volldamm.es

 

Català, castellà, anglès 
Català, castellà, anglès 
Català, castellà, anglès 
Català, castellà 
Català, castellà, anglès 
Català, castellà, anglès 

Freixenet www.freixenet.es

 

Català, castellà, anglès 
Codorniu www.codorniu.es/

 

www.grupocodorniu.com

 

www.raimat.com

 

Català, castellà, anglès, alemany       
Català, castellà, anglès 
Català, castellà, anglès alemany                                                                           

Torres www.torres.es

 

Català, castellà, anglès, suec 
COBEGA www.cobega.es

 

Castellà     

 

COBEGA és la única empresa d aquest llistat que encara no ha introduït el català en 

la seva pàgina web.   

Tot i la tendència general en les grans empreses, Coca-Cola encara no ha introduït 

el català en les seves pàgines web que donen serveis i informació als consumidors 

catalanoparlants:  

                                                

 

9 Estudi sobre el català a Internet: La presència de la llengua catalana Internet (2005). Softcatalà: 
http://www.softcatala.org/articles/article60.htm 
10Informe de la conselleria d Economia de la Generalitat de Catalunya per a l exercici del 2003.  
http://www.gencat.net/economia/doc/doc_13202726_1.pd 

http://www.damm.es
http://www.estrelladamm.es
http://www.bockdamm.com
http://www.akdamm.com
http://www.dammbier.es
http://www.volldamm.es
http://www.freixenet.es
http://www.codorniu.es/
http://www.grupocodorniu.com
http://www.raimat.com
http://www.torres.es
http://www.cobega.es
http://www.softcatala.org/articles/article60.htm
http://www.gencat.net/economia/doc/doc_13202726_1.pd
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- Taula 14. Usos lingüístics en les pagines web de Coca-Cola a l Estat Espanyol          

En canvi, Coca-Cola sí que té en compte comunitats lingüístiques similars o inferiors 

al català en la seva comunicació i publicitat per internet, tal i com succeeix amb 

l etiquetatge dels productes:  

- Taula 14. Pagines web de Coca-Cola en països democràtics amb comunitats amb 

llengües oficials similars o inferiors al català 

  Pàgines web de Coca-Cola a l Estat Espanyol i 

 
  en el domini lingüístic del català

 
En 

castellà  En català

 
  El movimiento Coca-Cola,  www.cocacola.es

 
      SÍ NO 

  Coca-Cola España, www.conocecocacola.com

 
      SÍ NO 

  COBEGA, www.cobega.es

 

      SÍ     NO 
  Powerade,  www.powerade.es

 

      SÍ NO 
  Fanta 

 

www.fanta.es

 

 SÍ NO 
  COLEBEGA http://www.colebega.es/

 

 SI NO 

 Pàgines web de Coca-Cola a altres països

 

Idiomes oficials Llengua web 

  Bèlgica i Luxemburg, www.coca-cola.be

  

francès, neerlandès francès, 
neerlandès 

 

Canadà, www.icoke.ca

 

anglès i francès anglès i francès 
  Dinamarca, www.coca-cola.dk

 

danès danès 
 Estònia, www.coca-cola.ee, 
www.soundwave.ee

 

estonià estonià, rus 

Finlàndia, www.coca-cola.fi

 

finès finès 

Islàndia, www.cocacola.is

 

           islandès

 

islandès 
Israel, www.cocacola.co.il

 

hebreu hebreu 
Letònia, www.coca-cola.lv

 

letó letó 
Holanda, www.coca-cola.nl

 

neerlandès neerlandès 
Noruega, www.coca-cola.no

 

noruec noruec 
Romania, www.coca-cola.ro

 

romanès romanès 
Eslovàquia, www.coca-cola.sk

 

eslovac eslovac 
Suècia, www.coca-cola.se

 

suec suec 
Suïssa, www.coca-cola.ch

 

Alemany, francès, 
(italià) 

Alemany, 
francès  

Espanya (4 pàgines + les web de les 
envasadores) 

 castellà, català, 
basc, gallec 

castellà 

http://www.cocacola.es
http://www.conocecocacola.com
http://www.cobega.es
http://www.powerade.es
http://www.fanta.es
http://www.colebega.es/
http://www.coca-cola.be
http://www.icoke.ca
http://www.coca-cola.dk
http://www.coca-cola.ee
http://www.soundwave.ee
http://www.coca-cola.fi
http://www.cocacola.is
http://www.cocacola.co.il
http://www.coca-cola.lv
http://www.coca-cola.nl
http://www.coca-cola.no
http://www.coca-cola.ro
http://www.coca-cola.sk
http://www.coca-cola.se
http://www.coca-cola.ch
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5. L INCOMPLIMENT DELS CODIS ÈTICS DE COBEGA I COCA-COLA   

La no utilització del català en l etiquetatge dels productes de Coca-Cola, va en 

contra dels propis codis ètics que en teoria han de guiar les pràctiques i activitats de 

l empresa per tal que la incidència de l empresa sobre les societats que influeix sigui 

respectuosa i hi repercuteixi positivament. Així doncs, mentre Coca-Cola no etiqueti 

en català, s estaran incomplint els següents preceptes ètics propis de l empresa:  

COCA-COLA COMPANY: A través de les nostres accions com a ciutadans locals, 
nosaltres ens esforcem cada dia per refrescar el mercat, enriquir el lloc on 
treballem, protegir el medi ambient i enfortir les comunitats on operem (...) 
Nosaltres som ciutadans locals, entenem la nostra responsabilitat de 
contribuir a millorar la qualitat de vida de les nostres comunitats .  

COBEGA: El nostre objectiu principal és satisfer les necessitats dels nostres 
consumidors, fent-los arribar els millors productes amb el màxim nivell de qualitat, 
donant el millor servei als nostres clients perquè aquest objectiu sigui factible .    

Així doncs, donada la demanda actual de productes etiquetats en català, tal i com 

es desprèn de les enquestes i estudis realitzats, donat el fet que la societat i 

autoritats públiques catalanes sempre han manifestat la voluntat i treballen per 

recuperar la normalitat lingüística del català, donat que el català és la llengua que 

ha de conferir la cohesió social necessària per a enfortir la nostra societat i per tant, 

per pujar el nivell general de benestar, donat tot això, COBEGA i Coca-Cola 

incompleixen els propis codis ètics no etiquetant en català.    
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4.  CONCLUSIONS   

Tenint en compte les tendències generals de l etiquetatge a Catalunya, en especial 

en el sub-sector de les begudes, queda palès que: 

1) COBEGA/Coca-Cola va en contra de la tendència general de respecte als 

drets lingüístics de la comunitat lingüística catalana i en contra de l actual 

tendència del sector empresarial de l alimentació i de la tendència general 

comercial i de màrqueting cada cop més estesa que relaciona l ús del català 

amb la qualitat del producte, el consum responsable i la modernitat 

empresarial; 

2) COBEGA/Coca-Cola discrimina la comunitat lingüística catalana no 

reconeixent els seus drets lingüístics, ja que en canvi sí que reconeix els 

drets lingüístics de comunitats lingüístiques més petites que la catalana, com 

ara: la neerlandesa a Bèlgica, la francesa a Suïssa i al Quebec, la Danesa, la 

Islandesa, la estona, la lituana, la letona, l eslovena, l eslovaca, etc. 

3) COBEGA/Coca-Cola no aplica a Catalunya i a l Estat espanyol les mesures 

de respecte a les diferents comunitats lingüístiques que sí que utilitza en 

altres estats multilingües com Bèlgica, Holanda, Canadà o Suïssa, amb 

l etiquetatge multilingüe dels productes.  

4) COBEGA i Colca-Cola incompleixen, a Catalunya, els seus propis codis ètics, 

demostrant així una gran manca de respecte cap a aquest mercat i 

evidenciant una pèrdua de credibilitat general de les seves pràctiques 

empresarials.   


