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0. Introducció:  

Des de la Plataforma per la Llengua fa anys que ens preocupa la manca d’un ús 

normalitzat de la llengua catalana en l’àmbit de les companyies aèries. No podem oblidar 

que els aeroports són l’entrada principal als nostres territoris i que una presència 

adequada de la nostra llengua és un element de responsabilitat i respecte amb els drets 

dels consumidors d’aquests territoris, i també una manera ràpida i fàcil d’aconseguir que 

els milions de turistes i visitants que aterren cada any a casa nostra tinguin un primer 

contacte amb la nostra llengua.    

Estem plenament convençuts, també, que l’adopció de la llengua catalana millora la 

qualitat del servei de les companyies aèries i la satisfacció dels passatgers. A més, té un 

cost econòmic ínfim, atès que les principals companyies que operen als aeroports de casa 

nostra ja disposen de tripulació de cabina amb capacitat per atendre en català els usuaris 

dels vols amb origen i destinació als esmentats aeroports.  

Més de 4 anys després de la primera edició de l’informe del català i gairebé 3 de la 

segona edició, presentem la tercera edició, amb l’objectiu de copsar els darrers canvis en 

els usos lingüístics en aquest sector i mostrar la radiografia actual de les llengües 

utilitzades per les companyies aèries que actuen als territoris de parla catalana, en dos 

àmbits clau amb els clients: el web i la megafonia del vol. Com en les dues edicions 

anteriors, la realització de l’informe ha estat possible gràcies a la col·laboració dels socis, 

col·laboradors i simpatitzants de la Plataforma per la Llengua, que ens han fet arribar 

més de 300 enquestes sobre els usos lingüístics de la megafonia dels vols, un volum 

superior respecte a les dues edicions anteriors.  

Aquesta tercera edició posa una especial atenció en les companyies aèries principals, és a 

dir, aquelles que han transportat un major nombre de passatgers als aeroports dels 

territoris de parla catalana de l’estat espanyol l’any 2013. Creiem necessari donar una 

especial atenció a companyies com Ryanair, Vueling o Air Berlín, atès que les seves 

actuacions afecten un gran nombre de passatgers de casa nostra. No té el mateix 

impacte el fet que Vueling o Ryanair no usin el català a la megafonia que el fet que no ho 

faci Air Aegean o Royal Jordania, per posar dos exemples d’empreses amb poca 

implantació a casa nostra.   

En la segona edició de l’informe, fet públic tres anys endarrere, al desembre del 2011, es 

constatava que el català es feia servir parcialment en els àmbits analitzats en algunes de 

les companyies més representatives, però que el seu ús quedava lluny d’un ús 

normalitzat. Per altra banda, també es va comprovar que companyies amb una gran 
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implantació als nostres territoris no utilitzen el català en cap aspecte. L’exemple 

paradigmàtic és Air Berlín, que no només es va negar a utilitzar el català, després d’una 

petició del govern balear, sinó que va fer declaracions ofensives contra el català i els seus 

parlants.  

Així doncs, amb aquesta tercera edició disposarem d’una radiografia actualitzada dels 

usos lingüístics i la presència del català en aquest sector, i es podrà copsar si els dèficits 

constatats en les anteriors edicions s’han accentuat o si, contràriament, les companyies 

en van prendre nota i han pres mesures per garantir un tracte responsable i respectuós  

amb els passatgers de parla catalana. 

L’informe està dividit en diverses parts: els primers capítols són de caràcter introductori: 

la legislació aplicable, el volum de passatgers transportats als aeroports dels territoris de 

parla catalana el 2013, la metodologia o les dades bàsiques dels vols analitzats 

(aeroports d’origen, aeroport de destinació, tipus de trajecte i data). Posteriorment,     

s’entra en l’anàlisi dels usos lingüístics pròpiament: en primer lloc, es posa l’accent en els 

usos lingüístics i la presència del català en la megafonia gravada, per passar a analitzar 

les comunicacions de megafonia i l’atenció al passatge de la tripulació de vol. El capítol 7 

es dedica a l’estudi dels idiomes utilitzats en els webs corporatius de les 12 principals 

companyies amb més passatgers transportats a casa nostra el 2013.  

Els capítols següents, 8 i 9, són una de les novetats respecte als dos anteriors informes: 

el primer descriu alguns dels comentaris que van adjuntar els col·laboradors a l’enquesta 

i que són de gran ajuda per aprofundir en l’ús que fan les companyies aèries de la llengua 

catalana. En el capítol 9 es proposa un índex sintètic, en funció de l’ús del català en les 

diferents variables sotmeses a estudi, per cada una de les 12 principals companyies 

aèries dels territoris de parla catalana.   

L’informe acaba amb les conclusions i una sèrie de recomanacions dirigides a les 

companyies aèries que vulguin dotar-se de bones pràctiques lingüístiques en relació amb 

el català, però també aplicables a qualsevol altre llengua de demografia mitjana.  

No podem acabar aquesta petita introducció sense agrair la col·laboració desinteressada 

de tots els ciutadans i ciutadanes que ens han fet arribar més de 300 enquestes. Sense 

aquestes dades, aquest informe no s’hauria pogut elaborar.  
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1- Normativa legal vigent i convenis de col·laboració amb companyies 

aèries 

Les normatives legals promulgades per la Generalitat de Catalunya estableixen 

obligacions en matèria lingüística a les companyies de transport de caràcter privat que 

ofereixen serveis de caràcter públic, tals com transports, subministraments o 

comunicacions. En aquest sentit, ens remetem a l’article 31.1 de la Llei 1/1998 de 7 de 

gener, de política lingüística:  

 Article 31 

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.  

Els drets lingüístics en les relacions de consum també resten protegits per la Llei 22/2010 

del Codi de consum de Catalunya, en concret, l’article 128-1:  

 Article 128-1. Drets lingüístics de les persones consumidores 

1. Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret 

d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable 

en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua 

oficial que escullin  

2. Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de 

disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català:  

a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació 

contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els 

altres documents que hi facin referència o que en derivin.  

b) Les informacions necessàries per al consum i l’ús i el maneig adequats 

dels béns i serveis, d’acord amb llurs característiques, amb 

independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les 

dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la 

salut i la seguretat.  
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c) Els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els 

contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi 

faci referència o que derivi de la realització d’algun d’aquests 

contractes. 

No obstant això, segons la Generalitat de Catalunya, aquesta legislació catalana és de 

difícil aplicació en l’àmbit aeronàutic, sobretot en el cas concret de la megafonia de dins 

de l’avió i durant el trajecte. En aquest sentit, les companyies aèries poden al·legar que 

mentre l’avió és a l’aire no resten subjectes a la normativa catalana, atès que hi regeixen 

una normativa estatal i internacional pròpies, que no especifiquen cap ús de la llengua 

catalana.  

Davant de la impossibilitat de fer complir la legislació catalana en matèria de drets dels 

consumidors en el sector de les companyies aèries, la Direcció General de Política 

Lingüística va impulsar algunes iniciatives per fomentar l’ús del català en l’aviació 

comercial durant els anys 2007 i 2008. L’acció més remarcable va ser la creació de dos 

convenis de col·laboració amb la companyia irlandesa de baix cost Ryanair sobre l’ús del 

català en l’atenció al client en els vols amb origen o destinació als aeroports catalans de 

Girona i Reus. En el cas de l’acord de Girona, signat el setembre del 2007, s’estableix el 

següent1: 

“La Generalitat de Catalunya i la companyia aèria Ryanair han signat un acord per 

a l’assessorament i suport lingüístic sobre l’ús del català. A través d’aquest acord, 

que no suposa cap contraprestació econòmica, la Generalitat, a través de la 

Secretaria de Política Lingüística, posa a l’abast de la companyia aèria les eines 

lingüístiques oportunes per tal que en tot moment la pàgina web de Ryanair i els 

continguts que se’n derivin s’efectuïn en llengua catalana. A més a més, els 

missatges de cabina també seran en català. 

Com podem observar, un dels punts de l’acord especifica clarament que les 

comunicacions de megafonia en els vols amb origen o destinació a l’aeroport de Girona 

han de ser, almenys, en llengua catalana.    

                                                
1 La Generalitat presenta l’acord amb la companyia Ryanair per promoure l’ús del català 26 de setembre del 
2007 Generalitat de Catalunya 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=91293&idioma=0&departament=44&canal= 
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En el cas del conveni signat en relació amb l’Aeroport de Reus, que es va materialitzar el 

març del 2008, l’articulat és molt semblant, i incorpora la participació de diferents 

institucions regionals2: 

 “La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Reus i la 

Cambra de Comerç de Reus, i la companyia aèria Ryanair es comprometen a 

promoure l’ús de la llengua catalana. Aquest compromís s’emmarca dins l’acord de 

cooperació per impulsar i desenvolupar mesures per a la promoció de la regió del 

Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència i pel foment de la intermodalitat en 

l’àrea logística del Camp de Tarragona. L’acord estableix:  

• L’ús del català per les instruccions donades als passatgers dels aparells 

que fan base a Reus  

• El compromís, a través de la Secretaria de Política Lingüística oferirà el 

suport i l’assessorament que la companyia necessiti en matèria lingüística, 

per poder fer efectius els compromisos adquirits. Cal remarcar que no 

suposa cap contraprestació econòmica.  

És a dir, en el cas de Ryanair sí que hi ha un acord escrit amb les institucions catalanes 

per emprar el català en les comunicacions de megafonia en els vols que s’enlairin o 

aterrin als aeroports de Girona i Reus, així com en el conjunt de continguts del lloc web 

corporatiu de la companyia. Per altra banda, aquests convenis no afecten els vols amb 

origen o destinació a l’Aeroport de Barcelona - el Prat, on l’esmentada companyia va 

començar a operar durant el setembre del 2010.  

Un informe anterior3 sobre els usos lingüístics de les companyies aèries, elaborat per la 

Plataforma per la Llengua, va detectar un incompliment considerable dels acords del 

conveni: gairebé la meitat dels vols analitzats de Ryanair amb origen o destinació a 

Girona i Reus no empraven el català en les instruccions donades a través de la 

megafonia.  

  

                                                
2Signat l’acord amb Ryanair per promoure el català en els seus serveis des de l’aeroport de Reus 19 de març de 
2008 Generalitat de Catalunya 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.df5fba67cac781e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=fe8
c949b22741110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=fe8c949b22741110VgnVCM1000000b0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=detall&contentid=b15adb7d7c6c8110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
3 El català i les companyies aèries: megafonia dels vols i llocs web http://www.plataforma-
llengua.cat/media/assets/1792/Informe_Companyies_A_ries_juliol_10.pdf 
 



   
PLATAFORMA  PER LA LLENGUA 

El català i les companyies aèries: megafonia dels avions i llocs web 
Tercer informe/ desembre 2014 

 

 
 
 

 6 

2- Les principals companyies aèries dels territoris de parla catalana, 

2013 

Abans de comentar les dades dels vols analitzats, creiem imprescindible conèixer quines 

són les companyies aèries que transporten més passatgers en els aeroports ubicats en 

els territoris de parla catalana. Per tal d’obtenir aquesta xifra hem realitzat el sumatori 

dels passatgers transportats durant l’any 2010 per les companyies aèries als següents 

aeroports: Aeroport de Barcelona - el Prat, Aeroport de Girona, Aeroport de Reus, 

Aeroport d’Alacant, Aeroport de València, Aeroport d’Eivissa, Aeroport de Menorca i 

Aeroport de Mallorca. Les dades s’han extret de l’apartat d’estadístiques del lloc web 

d’AENA. Els càlculs estan fets sobre les terres de parla catalana sota administració de 

l’estat espanyol, per tant no s’inclouen les dades referents ni a l’Aeroport de Perpinyà ni a 

l’Aeroport de l’Alguer. 

Figura 2.1- Transport de passatgers segons la companyia aèria al domini lingüístic del 
català, 2013 

         

Font: Estadísticas AENA http://www.aena-
aeropuertos.es/csee/Satellite?c=Page&cid=1113582476715&pagename=Estadisticas%2FEstadisticas 
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primera, l’ocupa la companyia Vueling, amb seu a Barcelona i principal operador de 

l’Aeroport de Barcelona, que acumula 15.874.006 passatgers transportats.   

A molta distància de les dues primeres companyies aèries, trobem Air Berlin, que ocupa 

la tercera posició amb 7.498.084 clients transportats, gràcies a l’hegemonia a l’Aeroport 

de Palma, on és la primera en nombre de passatgers, de llarg. Easyjet, companyia 

britànica, es troba en la quarta posició (5.601.976 usuaris) i Air Europa, que té la seu 

corporativa a Llucmajor, Mallorca, i que va acumular durant el 2013 un total de 

3.657.889 passatgers transportats.  

Seguidament, trobem 7 companyies aèries estrangeres que han transportat entre 1 i 2 

milions de passatgers als aeroports dels territoris de parla catalana: l’alemanya Lufthansa 

(2.010.398 usuaris), la britànica Thompson Airways (1.922.290 clients), l’espanyola i 

filial regional d’Iberia Air Nostrum (1.922.280 usuaris), la companyia britànica de baix 

cost Monarch (1.789.905 usuaris), l’antiga companyia pública espanyola Iberia 

(1.629.724 usuaris), ara integrada a International Airlines Group; la flamant companyia 

noruega de baix cost Norwegian (1.578.884 usuaris), la companyia holandesa de baix 

cost i integrant del conglomerat Air France – KLM i British Airways (1.060.509), marca 

integrada a IAG amb Iberia.  
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3-Metodologia 

En aquest estudi s’analitzen dos inputs clau en la relació de les companyies aèries amb 

els consumidors dels territoris de parla catalana: els usos lingüístics en la megafonia dels 

vols que s’enlairen i arriben en els esmentats territoris i les llengües emprades en els 

webs de les companyies aèries analitzades. 

Per tal d’aconseguir la informació per elaborar la part de l’estudi referent a la megafonia, 

hem fet una crida a través del lloc web corporatiu i dels perfils públics a les xarxes socials 

de la Plataforma per la Llengua, demanant a la ciutadania que ha agafat un vol 

darrerament amb origen o destinació a algun dels aeroports de les terres de parla 

catalana que omplin una petita enquesta on-line sobre els usos lingüístics de les 

companyies aèries.  

Per tant, hem de deixar constància que les dades que hem fet servir han estat obtingudes 

de forma indirecta, a través de les informacions facilitades pels ciutadans. El perfil dels 

ciutadans que ens han tramès les dades requerides correspon a la d’usuaris de les 

companyies aèries preocupats pel respecte als drets lingüístics dels ciutadans. És a dir, 

els resultats obtinguts són fruit de les respostes de la ciutadania i no de 

l’observació directa.  

L’enquesta s’ha realitzat mitjançant l’aplicació Google Drive i s’ha difós mitjançant el web 

i les xarxes socials de la Plataforma per la Llengua als socis i simpatitzants de l’entitat. A 

la primera part es recullen dades de situació o contextuals: aeroport d’origen, aeroport 

de destinació, companyia aèria i data de vol. Les dades de situació són de màxima 

importància perquè permeten desglossar els resultats segons companyia aèria i territori, 

dos aspectes clau d’aquest informe. En la segona part es recullen les llengües emprades 

per les companyies per atendre els passatgers dels vols que operen, posant una especial 

atenció en dos aspectes:    

• Usos lingüístics de la megafonia gravada dels avions: engloben el 

conjunt d’informacions enregistrades prèviament que es difonen a través de la 

megafonia a l’inici, durant o al final del vol. 

• Usos lingüístics dels auxiliars de vol o del pilot d’avió en les 

comunicacions de megafonia i l’atenció directa als passatgers: el 

conjunt d’informacions adreçades als usuaris que realitzen la tripulació per 

mitjà de la megafonia o de manera directa i personal. 
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Els vols sotmesos a estudi han tingut lloc, en la immensa majoria dels casos, durant 

l’estiu del 2014. Tot i així, alguns es van fer entre gener i juny del 2014 i una petita 

minoria durant el 2013.  

S’ha recollit un total de 332 enquestes enviades per ciutadans dels territoris de parla 

catalana, que correspon al mateix nombre de vols. En les dues anteriors edicions 

d’aquest informe s’havien recopilat 131 i 250 casos respectivament, per tant, s’ha 

aconseguit aplegar un nombre més elevat de casos.   

Els resultats s’han processat amb el programa informàtic d’anàlisi estadístic SPSS i, 

posteriorment, s’ha realitzat una anàlisi univariable i bivariable dels diferents ítems 

recollits, els resultats dels quals es presenten tabulats en taules de contingència i 

representats gràficament.  

La segona part de l’informe tracta sobre les llengües utilitzades en els webs corporatius 

de les principals companyies aèries que operen dins del domini català. Per consegüent, 

no és un recull exhaustiu dels webs de totes les companyies aèries que operen en els 

territoris de parla catalana, però sí una aproximació a algunes de les més rellevants. La 

recollida de la informació s’ha fet mitjançant l’observació dels webs corporatius durant la 

setmana del 3 al 7 de novembre del 2014. Per tal de copsar totes les llengües disponibles 

s’han seleccionat totes les opcions de països presents en les galetes, i s’han apuntat les 

diferents llengües en què es presenta la informació. En alguns llocs web corporatius la 

informació disponible en determinades llengües és parcial. Per tant, les diferents llengües 

s’han classificat en tres opcions: 

1- Tot en llengua X 

2- Parcial en llengua X 

3- Res en llengua X 

Complementàriament, s’ha observat el domini utilitzat per les companyies aèries, és a 

dir, si els webs acaben amb .com, .es, .cat, etc. Les dades s’han processat amb l’aplicació 

SPSS i els resultats més rellevants s’expressen en taules de contingència i són 

representats gràficament. 
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4- Dades bàsiques dels vols: 

La gran majoria dels vols analitzats tenen el seu origen a l’Aeroport de Barcelona (208), 

que representen el 62,7% dels casos. A molta distància, trobem l’Aeroport de Palma, que 

concentra el 7% de les sortides, i dos aeroports més del domini català: l’Aeroport de 

Girona (3%) i el de València (2,7%). La resta de ciutats d’origen tenen una presència 

molt minsa, amb 3 o menys casos, excepte en els casos de Londres (2,1%), Alacant 

(1,5%), Dublín (1,2%) i Berlín (1,2%). Per tant, podem deduir que la majoria de 

ciutadans que han respost l’enquesta són de l’entorn de Barcelona o de la resta de 

Catalunya, atès que són els que utilitzen més l’Aeroport de Barcelona.  

Figura 4.1- Principals aeroports d’origen dels vols analitzats  

       
Font: elaboració pròpia 
 

En el cas dels aeroports de destinació hi ha una molta més diversitat que en els aeroports 

d’origen, tot i que Barcelona torna a ser la localitat que acumula més casos, amb el 

24,4% del total. Amb un percentatge molt més modest, el segueixen Londres (4,5%), 

Palma (3,3%), Menorca (3%), Berlín (2,7%) i Dublín (2,7%).  
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Figura 4.2- Principals aeroports de destinació dels vols analitzats   

  

Font: elaboració pròpia 

 

Per obtenir una major precisió dels vols hem optat per agrupar-los en funció del tipus de 

desplaçament geogràfic. A continuació els definim breument: 

1. Trajectes amb origen i destinació dins dels territoris de parla catalana 

2. Trajectes entre els territoris de parla catalana i la resta de l’estat espanyol o 

viceversa 

3. Trajectes entre els territoris de parla catalana i la resta d’Europa o viceversa 

4. Trajectes entre els territoris de parla catalana i Amèrica o viceversa 

5. Trajectes entre els territoris de parla catalana i Àsia o viceversa 

6. Trajectes entre els territoris de parla catalana i Àfrica o viceversa 

Figura 4.3- Vols segons tipus geogràfic del trajecte 
 

Tipus de vol Freqüència Percentatge 
Territoris de parla catalana 47 14,2% 
Resta de l’estat espanyol 31 9,3% 

Europa 214 64,5% 
Amèrica  23 6,9% 

Àsia 11 3,3% 
Àfrica 6 1,8% 
Total 332 100% 
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Font: elaboració pròpia 
 

Tal com es desprèn de la figura anterior, s’observa que els vols de curt recorregut són la 

immensa majoria. Els vols al domini lingüístic, a la resta de l’estat espanyol i a Europa 

sumen el 88% dels casos analitzats, i aquests últims són clarament majoritaris, 

concretament, el 64,5% dels trajectes són els territoris de parla catalana i la resta 

d’Europa. És important ressaltar, doncs, que gairebé 9 de cada 10 trajectes són vols de 

curta o mitjana distància, en què operen de manera hegemònica les companyies de baix 

cost.  

Els vols entre dos territoris de parla catalana, entre Barcelona i Palma per exemple, 

representen el 14,2% dels casos analitzats i són el segon grup més nombrós. I els que 

fan el trajecte entre algun territori de parla catalana i la resta de l’estat espanyol 

representen el 9,3%.  

Els vols intercontinentals són clarament minoritaris i tan sols representen el 12% dels 

casos. Els que tenen origen o destinació a Amèrica suposen el 6,9% i els d’Àsia i Àfrica, el 

3,3% i el 1,8% respectivament.    

En relació amb les dates en què es van realitzar els vols, com podem veure en la figura, 

gairebé el 85% dels vols estudiats es van realitzar al juliol o a l’agost del 2014, moment 

de màxima activitat aèria. El 15 per cent restant es va realitzar entre els altres mesos del 
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2014: febrer, març, abril, maig, juny i setembre, llevat d’un 2,7% que es van realitzar 

l’any 2013.        

Figura 4.4- Mes de realització dels vols analitzats  

       
Font: elaboració pròpia 
 

Els 332 vols analitzats van ser operats per un total de 43 companyies aèries, encara que 

repartits de manera molt desigual. Més d’un terç dels vols han estat operats per Vueling 

(33,7%), companyia amb seu a Barcelona. L’altra companyia que acumula més vols és la 

companyia irlandesa Ryanair, que ha operat el 19% dels casos. Aquestes dues 

companyies de baix cost, doncs, acumulen més de la meitat (52,7%) de vols analitzats.  

Les altres companyies han operat un nombre molt més modest de vols. En tot cas, es 

poden destacar la britànica Easyjet (5,4%), la suïssa Swiss Air (3,6%), l’espanyola amb 

seu a Palma Air Europa (3%) i l’alemanya Lufthansa (2,7%). Altres companyies que han 

operat 5 o més vols són Norwegian, Germanwings, American Airlines, Air Berlin, Aer 

Lingus, TAP o Iberia.    
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Figura 4.5- Companyies aèries dels vols analitzats 

 
Font: elaboració pròpia 
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5- Llengües d’ús i presència del català en la megafonia gravada dels vols 
 
En aquest apartat s’entra en l’anàlisi dels usos lingüístics en la megafonia gravada dels 

vols sotmesos a estudi, que sumen un total de 332 casos. Tot i que la mostra estudiada 

és orientativa i no gaudeix de significació estadística (la dificultat d’aconseguir les dades i 

l’elevat nombre de casos necessaris ho ha impossibilitat), creiem que els resultats són 

rellevants.   

L’anglès, llengua franca internacional, és utilitzada en la megafonia gravada en gairebé 

tots els vols estudiats: en 313 vols es va utilitzar aquesta llengua per informar els 

passatgers i en només 19 casos no es va utilitzar aquesta llengua en la megafonia 

gravada.  

Figura 5.1- Llengües d’ús en la megafonia gravada dels vols 

 
Font: elaboració pròpia 
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El segon idioma més emprat en aquest àmbit és el castellà, encara que en més del 25% 

dels vols analitzats no s’utilitza el castellà en la megafonia gravada. El percentatge de 

casos en què es va detectar l’ús del castellà és del 73,2%.  

La resta de llengües tenen una utilització molt inferior que l’anglès i el castellà. Cap 

d’aquestes llengües és emprada en més del 20% dels casos. En tot cas, la tercera posició 

ja l’ocupa la llengua catalana, que és utilitzada en la megafonia gravada de 57 vols 

(17,2%). Les altres llengües que tenen presència, encara que de manera minoritària, són 

l’alemany (14%), a poca distància del català; el francès (9%), i l’italià (5,4%). La resta 

de llengües tenen una utilització marginal. 

Passem ara a analitzar els usos lingüístics en relació amb la llengua catalana en funció de 

la companyia aèria. Tant Vueling com Ryanair, les dues companyies amb un major 

nombre de casos i també les companyies líders en transport aeri de passatgers als 

territoris de parla catalana, utilitzen en algun dels vols la megafonia gravada en llengua 

catalana. Cal dir, però, que ho fan de manera esporàdica, mai de manera general. 

Vueling, companyia amb base a l’Aeroport de Barcelona, fa una utilització molt 

minoritària del català: només en el 15,2% dels casos es van donar les informacions en 

aquesta llengua. Ryanair, per la seva banda, tot i ser una companyia irlandesa, empra 

més la llengua catalana que Vueling, en aquest àmbit: en el 39,7% dels 69 vols de 

Ryanair les informacions trameses mitjançant megafonia gravada són en català.  

Taula 5.2- Ús del català en la megafonia gravada segons companyia aèria 
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* El valors representats en els gràfics són nombres absoluts  
Font: elaboració pròpia 

 

En el cas d’altres companyies importants, en un dels casos els entrevistats van declarar 

que la megafonia gravada va ser en català, com ara Emirates, British Airways, Austrian 

Airlines i Lufthansa.   

La resta de companyies, llevat d’American Airlines, Iberia, Finnair i Czech Airlines, fan un 

ús marginal del català a la megafonia gravada o directament no l’utilitzen mai. Aquest és 

el cas de diverses companyies amb una sòlida implantació als territoris de parla catalana: 

Easyjet, Swiss Air, Air Berlin o Air Europa.      

Si dividim les companyies aèries sotmeses a estudi, segons si empren o no el català 

(figura 5.3) en algun dels vols sotmesos a estudi, podem observar que 11 de les 43 

companyies que han operat els 332 vols analitzats l’han utilitzat alguna vegada. Això 

suposa que un 25,6% l’ha emprat de manera més o menys regular.  

Figura 5.3– Companyies aèries segons l’ús del català en la megafonia gravada en algun 
dels vols 
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Font: elaboració pròpia 
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Si analitzem la presència del català segons el tipus de vol (dimensió geogràfica del 

desplaçament), podem observar que l’ús del català en la megafonia gravada no és 

majoritari en cap dels tipus de vols, ni tan sols en aquells que tenen origen i destinació 

als territoris de parla catalana. Cal esmentar, però, que el cas d’Àfrica només es compta 

amb 6 vols i, per tant, els resultats no són significatius.  

Tot i així, s’observen diferències substancials entre els diferents tipus de vol. Els vols que 

tenen lloc dins dels territoris de parla catalana són on s’utilitza més el català: 25,5%. En 

canvi, en les dues altres categories de mitjana distància, les categories resta de l’estat 

espanyol i Europa, l’ús del català en la megafonia gravada és força modest: 12,9% i 

15,4% respectivament. La proporció puja lleugerament en els vols cap Amèrica (21,7%) i 

baixa notablement en els vols amb origen o destinació a terres asiàtiques (9,1%).  

Figura 5.4- Ús del català en la megafonia gravada segons el tipus de vol 

 
Font: elaboració pròpia. 

Finalment, comparem l’actual presència del català en la megafonia gravada amb els 

resultats obtinguts en les dues edicions anteriors. Malgrat la diferència del nombre de 

casos dels tres informes, la figura 5.5 proposa interessants informacions de caràcter 

diacrònic. Ens permet copsar un lleuger increment el 2014 de 3,8 punts percentuals, del 

13,4% al 17,2%. No obstant això, no s’ha equiparat al percentatge obtingut el 2009, que 

era del 24,8%, 7,6 punts percentuals més que el 2014.   
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Figura 5.5– Comparativa dels percentatges d’ús del català en la megafonia gravada 
entre 2009-10, 2010-11 i 2013-14 

          
Font: elaboració pròpia 
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6- Llengües d’ús i presència del català en les comunicacions de 

megafonia i l’atenció als passatgers de la tripulació  

Si posem l’accent en les llengües emprades en les comunicacions de megafonia i l’atenció 

als passatgers de la tripulació, podem observar, una altra vegada, que l’anglès és la 

llengua dominant: en la immensa majoria dels vols és una de les llengües vehiculars 

d’atenció, en concret, en el 93,4% dels casos es va emprar. L’hegemonia de la llengua 

anglesa es reforça si observem que el castellà, segona llengua més utilitzada, només és 

present en el 69,6% dels vols. És a dir, entre les dues llengües més usades hi ha una 

diferència de 23,8 punts percentuals.   

Figura 6.1 - Llengües d’ús en les comunicacions de megafonia i l’atenció als passatgers 
de la tripulació 

             
   
Font: elaboració pròpia  

La resta de llengües tenen una presència molt discreta, per no dir marginal, inclòs el 

català. La tercera llengua més emprada és l’alemany, però només s’usa en un 11,4%.  
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La llengua catalana ocupa la quarta posició, tot i que només apareix en el 9,9% dels 

casos analitzats, un percentatge sensiblement inferior al de la megafonia gravada, que 

s’ha analitzat en el capítol anterior. Amb un percentatge gairebé idèntic del català, 

trobem el francès (9%). Amb un percentatge inferior al 5% d’ús, s’hi troben diverses 

llengües o categories: italià (4,2%), altres (4,2%), àrab (2,1%), noruec (1,8%), 

portuguès (1,5%), turc (1,2%), neerlandès (0,9%), txec (0,3%) i polonès (0,3%).       

Si focalitzem l’atenció en l’ús del català segons la companyia aèria, podem observar que 

les principals companyies que actuen als territoris utilitzen de manera marginal el català, 

en el cas que l’utilitzin en algun cas. En aquest sentit, Vueling, companyia amb seu a 

Barcelona, només disposa de comunicacions de megafonia de la tripulació i l’atenció al 

passatger, també en català, en 10 dels 112 dels vols analitzats, o dit d’una altra manera, 

el català s’ha utilitzat en el 8,9% dels casos analitzats.   

Ryanair, la companyia que ha transportat més passatgers dins dels territoris de parla 

catalana l’any 2013, també fa un ús marginal del català en les comunicacions de 

megafonia i l’atenció al passatger de la tripulació: només s’empra en l’11,1% dels 63 vols 

analitzats.   

Figura 6.2- Ús del català en les comunicacions de megafonia i l’atenció al passatger de 
la tripulació segons la companyia aèria 
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* El valors representats en els gràfics són nombres absoluts  
Font: elaboració pròpia 
 

L’ús del català és inexistent en companyies amb una forta implantació al nostre territori: 

la britànica Easyjet, les alemanyes Air Berlin i Germanwings, la suïssa Swiss Air o la 

creixent companyia de baix cost noruega Norwegian.  
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Per tant, tot i l’exigua presència del català en termes percentuals, hi ha un nombre 

important de companyies que l’utilitzen en algun dels casos analitzats, sempre de manera 

puntual. Tal com es pot observar a través de la figura 6.3, més d’un terç (34,9%) de les 

companyies que han realitzat algun dels 332 vols analitzats han emprat el català en les 

comunicacions de megafonia de la tripulació. Així doncs, es dóna la paradoxa que hi ha 

més companyies que utilitzen la nostra llengua que en la megafonia gravada, encara que 

el percentatge total és menor en aquesta darrera variable.          

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Air	  Aegean

Air	  nostrum

Atlantic	  Airways

Avianca

Czech	  Airlines

Icelandair

LOT

Qatar	  Airways

Royal	  Jordania

Transavia

United

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



   
PLATAFORMA  PER LA LLENGUA 

El català i les companyies aèries: megafonia dels avions i llocs web 
Tercer informe/ desembre 2014 

 

 
 
 

 26 

Figura 6.3- Companyies aèries segons l’ús del català en les comunicacions de megafonia 
de la tripulació en algun dels vols analitzats 
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No s’observen grans diferències en la presència de la llengua catalana en funció del tipus 

de vol. De fet, en cap de les tres categories de curta o mitjana distància, és a dir, 

territoris de parla catalana, resta d’estat espanyol i Europa, l’ús del català supera el 13%. 

Particularment exigu és l’ús en els trajectes des de o cap al continent europeu, però 

sorprèn el baix percentatge en els vols interiors del domini lingüístic (12,8%), on seria 

lògic que hi hagués una atenció en català generalitzada. L’ús més elevat, paradoxalment, 

és en els trajectes amb Àfrica, però és poc significatiu pel baix número de casos cap els 

països d’aquest continent. 

 
Figura 6.4- Ús del català en les comunicacions de megafonia de la tripulació segons el 
tipus de vol 

 
Font: elaboració pròpia 

 

Finalment, respecte a les edicions anteriors de l’informe, en aquest tercer s’observa un 
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situació precària del català del 2009 en aquest àmbit ha empitjorat notablement en els 

darrers anys. Les noves companyies que l’han incorporat de manera puntual en els 

darrers anys no poden amagar els dèficits creixents en l’ús del català en les 

comunicacions i atenció al passatger.  
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Figura 6.5– Comparativa percentatges d’ús del català en les comunicacions de 
megafonia de la tripulació entre 2009-10, 2010-11 i 2013-14 

       
Font: elaboració pròpia 
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7- Presència del català en els llocs web de les principals companyies 
aèries  
 

En aquest apartat s’analitzen els usos lingüístics en els webs corporatius de les principals 

companyies aèries en nombre de passatgers als Països Catalans. S’han pres de referència 

les dotze companyies amb més passatgers transportats l’any 2013, segons les 

estadístiques d’AENA. A la figura 7.1 podem observar com la llengua anglesa és 

hegemònica i present en tots els webs analitzats. El castellà ocupa també un lloc 

preeminent: 11 dels 12 webs disposen de versió en aquesta llengua. També s’usen 

majoritàriament tres grans llengües de la Unió Europea: francès, alemany i italià, que són 

presents en 10 dels 12 webs analitzats.    

Figura 7.1- Llengües emprades en els llocs web de les principals companyies aèries dels 
territoris de parla catalana 

 
Font: elaboració pròpia 
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A continuació, es troben una sèrie de llengües que tenen una presència mitjana als webs 

analitzats, grup on se situa el català: portuguès (7), català (6), polonès (5), rus (5) i 

neerlandès (5). Cal destacar, en aquest sentit, que el català té una presència similar o 

superior a llengües molt més parlades, fet que demostra la importància de la nostra 

llengua en l’àmbit d’Internet i les noves tecnologies. Finalment, un ampli grup de llengües 

disposen de versió lingüística pròpia en algun dels webs analitzats: hongarès (3), suec 

(3), danès (3), noruec (2), israelià (2), xinès (2), finès (1), coreà (1), japonès (1), lituà 

(1), turc (1), txec (1), grec (1), gallec (1) i èuscar (1). Finalment, cal apuntar que en 

aquests 12 webs s’ha comptabilitzat l’ús de 25 llengües diferents. 

La figura 7.2 permet observar l’atenció a la diversitat lingüística en els webs corporatius 

de cadascuna de les principals companyies aèries. La britànica Easyjet (17) és la que 

disposa de més versions lingüístiques, seguida per la irlandesa Ryanair (14). Hem de 

destacar que les dues empreses que més importància donen a la diversitat lingüística al 

web també disposen de versió en català. Seguidament, amb 11 llengües disponibles, hi 

trobem els llocs web de l’espanyola Vueling i les alemanyes Air Berlin i Lufthansa, de les 

quals només la primera disposa de versió en català.      

Figura 7.2- Principals companyies aèries segons el nombre de llengües emprades en el 
lloc web 

*En verd si disposen de web en català i en vermell en cas contrari 
Font: elaboració pròpia 
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Al cantó oposat trobem la companyia espanyola Air Nostrum i la britànica Thompson 

Airways, que només disposen de dues i una versió lingüística, respectivament.    

La meitat de les principals companyies aèries que actuen en territori de parla catalana 

disposen de versió en català: tres tenen la seu social a Espanya (Vueling, Iberia i Air 

Europa), dues més al Regne Unit (Easyjet i Monarch) i la irlandesa Ryanair. Cal destacar 

que la companyia irlandesa va ser la primera companyia aèria a incorporar el català al 

web, arran de l’inici de les activitats de la companyia a l’Aeroport de Girona l’any 2002. 

Posteriorment, l’any 2007, va signar un acord amb la Generalitat en què es comprometia 

a disposar de tots els continguts actualitzats del web en català, així com a emetre 

missatges de cabina també en aquesta llengua, a canvi d’assessorament lingüístic 

institucional.4 També cal apuntar que la versió catalana del web de Monarch és de 

caràcter parcial i que es barreja de manera barroera informació en català i castellà, una 

pràctica comercial molt poc recomanable. En canvi, en l’anterior edició de l’informe 

Easyjet disposava d’una versió abreujada en català, i ara la versió catalana és completa i 

homologable a la resta de llengües.  

A l’altre costat, en el grup de les companyies que no disposen d’informació en català 

trobem l’alemanya Air Berlin, que l’any 2008 va protagonitzar una polèmica per negar-se 

a emprar el català en el web i en l’atenció al client, arran d’una proposta del govern 

balear, i va fer comentaris despectius contra els drets lingüístics dels catalanoparlants en 

la seva revista corporativa i va assegurar que no utilitzaria mai el català.5      

 
Figura 7.3 – Principals companyies aèries dels territoris de parla catalana segons l’ús del 
català al lloc web, 2014 
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4 La Generalitat presenta l’acord amb la companyia Ryanair per promoure l’ús del català Generalitat de 
Catalunya 26 de setembre de 2007 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=91293&idioma=0&departament=44&
canal= 
5 Air Berlin carrega contra el català i informa als seus usuaris que no té intenció d’usar-lo mai Racó Català  
http://www.racocatala.cat/noticia/air-berlin-carrega-contra-catala-informa-als-seus-usuaris-no-te-intencio-
dusar-lo-mai 
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*Versió incompleta en llengua catalana  
Font: elaboració pròpia 
 

A banda d’Air Berlin, empresa coneguda per la seva hostilitat amb el català, tampoc 

tenen versió en català l’alemanya Lufthansa, la noruega de baix cost Norwegian, 

l’holandesa Transavia, la companyia regional espanyola Air Nostrum i la britànica 

Thompson Airways, que només disposa de versió en anglès. Cal ressaltar respecte a Air 

Nostrum que és l’única companyia aèria amb seu a Espanya que no té en compte el 

català en aquest aspecte.  

S’ha analitzat també la presència de la llengua catalana en els webs de la resta de 43 

companyies aèries que havien realitzat algun dels 332 vols analitzats en la primera 

meitat de l’estudi. Les dues novetats, una positiva i l’altre negativa, respecte a l’informe 

del 2011 són: Monarch6 va executar una versió parcial en català el 2013, mentre que 

American Airlines va decidir suprimir la versió completa del web en català.  

  

                                                
6Monarch, companyia aèria britànica de baix cost, té una versió reduïda de la seva web en català, amb el domini 
monarch.cat  30 de juny de 2013 Baròmetre de l’ús del català a Internet.  
http://www.wiccac.cat/2013/06/barometre-de-lus-del-catala-a-internet-juny-2013/ 
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8- Comentaris qualitatius dels usuaris catalanoparlants de les 
companyies aèries  
 

Fins ara l’anàlisi dels usos lingüístics s’ha centrat en una perspectiva quantitativa. Creiem 

necessari esmentar alguns dels comentaris que ens han fet arribar els 332 participants de 

l’enquesta.  

Uns dels comentaris que més s’han repetit en els vols en què s’havia emprat la llengua 

catalana és que la informació facilitada en català acostuma a ser més reduïda que la 

transmesa en castellà o anglès. També assenyalen que no totes les informacions són en 

català. Alguns comentaris per destacar en aquest sentit, que afecten bàsicament a 

Vueling, són: 

Vueling Barcelona –Maó:  

“El pilot va fer servir el català sols a l’arribar a Maó, després del castellà i anglès. 

És vergonyós com Vueling discrimina el català durant els vols... La pàgina web sí 

que és molt correcta.” 

Vueling Londres –Barcelona:  

 “Vueling té la sana costum de recordar als viatgers catalanoparlants només quan 

sortim de Barcelona, però no quan tornem a casa.” 

Vueling Barcelona –Oslo: 

“Van fer servir el català de manera anecdòtica, just al final de tot quan estàvem a 

punt de sortir de l’avió. Una gravació. Tota la resta va ser bàsicament en espanyol 

i anglès.”  

 Iberia Palma –Menorca: 

“La traducció al català no va arribar ni al 20% del que es va dir en les dues altres 

llengües..”  

Un altre dèficit que assenyalen alguns clients és la manca de qualitat dels missatges 

gravats en llengua catalana, que afecten sobretot la companyia irlandesa de baix cost 

Ryanair:  

 Ryanair Barcelona – Varsòvia:  

“La gravació és d’una qualitat pèssima. No només per la pronúncia incorrecta sinó 

per les errades i incorreccions de lèxic i gramàtica.”   

Ryanair Barcelona-Eivissa: 
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“L’explicació de les mesures en cas d’evacuació també, però una gravació pèssima 

per la fonètica i pronúncia de la noia, es notava que no era catalanoparlant. A 

banda d’això, el text en català és molt forçat, es nota que és una mala traducció 

de l’anglès. S’agraeix poder-ho sentir en català, però haurien de millorar la 

qualitat de la gravació.” 

Ryanair Eivissa- Barcelona: 

“La locució en català sobre mesures de seguretat dins l’avió de Ryanair és de 

ciència ficció. No només l’accent és deplorable, sinó que a cada frase hi ha un 

error. Si s’hi haguessin esmerçat no ho podrien haver fet pitjor.”  

Ryanair Barcelona- Menorca: 

“Només s’ha sentit el català quan per la megafonia diuen les instruccions a seguir 

en cas d’accident (mascareta d’oxigen, cinturó de seguretat, armilla salvavides), 

per cert, amb un accent català de persona clarament castellanoparlant, però bé, 

millor això que res. La resta en castellà i anglès.”  

Es queixen, doncs, que el català no té la mateixa consideració que el castellà, l’anglès o 

les altres llengües, perquè els missatges en aquesta llengua són més curts o perquè la 

qualitat lingüística de la gravació era baixa o pèssima.   

Altres comentaris fan referència a l’eliminació o disminució de l’ús del català en la 

megafonia d’algunes companyies aèries, com la suïssa Swiss Air o American Airlines:  

 American Air Lines Miami- Barcelona:  

“Fins fa poc la megafonia era en anglès, català i castellà. Ara els anuncis gravats 

són en anglès només amb subtítols en català i després el posen un altre cop amb 

subtítols en castellà.” 

Swiss Air Zuric- València:  

“En cap moment em van parlar en català. El més curiós és que aquest vol fa 5 

anys que l’agafe i al principi la megafonia sí que feia servir el català!”  

Alguns passatgers mostren la seva decepció per la manca d’una atenció lingüística 

adequada en els vols realitzats i ressalten que aquest fet fa baixar la qualitat del servei. 

Especialment molestos es mostren els usuaris de companyies amb seu als territoris de 

parla catalana quan no empren la llengua pròpia:  

 British Airways Barcelona- Londres: 
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“Em va indignar que un vol que sortia de Barcelona, la meva ciutat, no parlés en el 

meu idioma, ni a l’anada ni a la tornada.”  

Vueling Barcelona- Brussel·les: 

“No van utilitzar el català i la tripulació en cap moment em va tornar la salutació 

en català, sempre responien en castellà.” 

 Vueling Barcelona- Menorca: 

“Vueling em va demanar la valoració que feia del vol i ja vaig fer una reclamació 

per la manca d’utilització del català.” 

 Vueling Barcelona- Amsterdam:  

“Em sembla recordar que abans Vueling feia servir el català en la megafonia 

gravada: anem endarrere.” 

 Vueling Barcelona- Berlín:  

“Tota la tripulació parlava català i no el van utilitzar per megafonia. Només ho van 

fer quan vam arribar a Barcelona i els hi vaig dir “Bona tarda”, després em van 

contestar amb el meu idioma. Tot el viatge d’anada i tornada van adreçar en 

castellà i anglès”  

 Vueling Barcelona-Granada 

“En cap vol de Vueling s’utilitza el català. Ni per donar-te la benvinguda ni les 

gràcies.” 

No són tot missatges de caràcter negatiu, però, alguns usuaris destaquen l’ús del català 

que fan algunes companyies aèries amb una presència modesta als aeroports del domini 

lingüístic català:  

 Finnair Helsinki- Barcelona:  

“Van emprar el català a la megafonia i a més les hostesses portaven una placa 

identificativa amb el seu nom i els idiomes que parlaven, entre ells el català.” 

 Czech Airlines Praga-Barcelona: 
 

“Czech Airlines dóna la benvinguda a Barcelona en català i anglès!!! Em va sobtar i 

alegrar alhora.” 
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Destaquem altres comentaris que, tot i que no estan relacionats estrictament amb la 

megafonia, ens donen informació complementària sobre l’ús de la llengua catalana o de 

la seva absència en diversos aspectes:  

 US Airways Miami –Barcelona:  

“Només vaig tenir una grata sorpresa a la tornada al fer el check in on line: on 

vaig poder triar el català com a llengua vehicular. Val més això que res!”   

 Easyjet Barcelona –Londres:  

“Els bitllets els vaig comprar directament a través del web d’Easyjet on sí que està 

tot traduït al català. Els bitllets que vaig imprimir estaven en català i anglès. A 

l’hora de fer la facturació per Internet també vaig poder fer tot el procés en català. 

A més, abans del viatge em van enviar periòdicament correus electrònics.” 

Air Europa Barcelona- Lanzarote:  

“Vaig trobar pèssima la no utilització del català en cap dels aspectes, si no recordo 

malament, ni tan sols els fulletons informatius de davant el seient eren en la 

nostra llengua materna. Això sí, vaig valorar positivament la parla catalana per 

part d’alguna de les treballadores de vol.”   

 Delta Barcelona- Atlanta:  

“Repartien la Vanguardia en la versió castellana, cap diari en català (o almenys no 

van arribar a la part de l’avió on érem).” 

Finalment, ens fem ressò dels comentaris relacionats amb els usos lingüístics als 

aeroports d’origen dels vols:  

 Ryanair València- Palma: 

“A l’aeroport de València s’utilitza el valencià en la megafonia en últim terme, és a 

dir, primer donen la informació dels vols en castellà, després en anglès (amb un 

volum adequat) i finalment s’escolta informació en valencià però en aquest cas 

amb un volum bastant fluix, quasi inapreciable per les oïdes de la gent.”  

Vueling Barcelona- Berlín: 

“A la T1 de l’Aeroport de Barcelona em va sorprendre que a les pantalles de 

destinacions i arribades amb els noms de les ciutats només estaven en la versió 

castellana, per exemple, Gotemburgo.” 
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Ryanair Barcelona- Dublín:  

“Els rètols informatius de Ryanair als punts de check-in es troben en anglès i 

castellà, però no en català.” 
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9- Ús del català a les principals companyies aèries dels territoris de parla 
catalana  
 

Abans de redactar les conclusions, formulem, a partir de les variables analitzades i dels 

comentaris rebuts en l’apartat d’observacions de l’enquesta, un indicador sobre l’ús global 

del català en les 12 principals companyies aèries en nombre de passatgers transportats 

als Països Catalans: 

Figura 9.1- Índex d’ús del català de les principals companyies aèries 
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La figura anterior ens permet constatar que cap de les 12 principals companyies aèries fa 

un ús normalitzat de la llengua catalana, de fet ni tan sols un ús majoritari. Les 4 

companyies aèries que més empren el català se situen en la tercera categoria (groc, ús 

mitjà-baix del català): són la irlandesa Ryanair i les companyies amb seu a Espanya: 

Iberia, Air Europa i Vueling, aquestes dues últimes amb seu corporativa a Palma i 

Barcelona. Aquestes companyies, tot i que disposen de web i la documentació en català, 

usen de manera escassa aquesta llengua en les comunicacions de megafonia durant els 

vols, fins i tot, en aquells vols amb origen o destinació als territoris de parla catalana. 

En la quarta categoria (taronja) situem les companyies que empren el català en alguns 

dels àmbits analitzats, tot i que tenen dèficits més que considerables pel que fa l’ús del 
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català, que agrupa tres companyies aèries: la britànica Easyjet, que tot i que mai empra 

el català en la megafonia, sí que disposa del web i els bitllets i la documentació en 

aquesta llengua; la britànica Monarch, que disposa d’una versió parcial en català, i 

l’alemanya Lufthansa i l’espanyola Air Nostrum, que malgrat que no tenen ni el web ni la 

documentació en català, l’han utilitzat de manera esporàdica en la megafonia d’algun dels 

vols analitzats.  

Finalment, en la darrera categoria (vermell), situem les quatre companyies aèries que no 

empren en cap aspecte la llengua catalana: l’alemanya Air Berlin, coneguda per les 

declaracions bel·ligerants contra la llengua catalana; la britànica Thompson Airways; la 

companyia de baix cost noruega Norwegian, i l’holandesa Transavia.  
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10. Conclusions: l’ús del català a les companyies aèries no remunta 

i continua molt lluny de la normalització 

La tercera edició de l’informe sobre l’ús de la llengua catalana en les companyies aèries 

que operen als territoris de parla catalana (els dos anteriors es van realitzar el 2010 i el 

2011) mostra que el català té un ús minoritari, i fins i tot marginal, en aquest sector. En 

relació amb els dos darrers informes, l’ús del català ha davallat lleugerament en l’àmbit 

de les comunicacions a través de megafonia i es manté estancat en el sector dels llocs 

web. S’ha posat una especial atenció en les 12 companyies aèries amb un major nombre 

de passatgers transportats l’any 2013 als aeroports dels territoris de parla catalana. 

En l’àmbit de les comunicacions a través de la megafonia s’han analitzat els usos 

lingüístics de 332 vols amb origen i destinació als aeroports dels territoris de parla 

catalana, realitzats la immensa majoria durant el 2014. Pel que fa a la megafonia 

gravada, el català és la tercera llengua més emprada, concretament el 17,2% dels vols, 

però, a molta distància de l’anglès (94,3%), llengua franca internacional, i del castellà 

(73,25%). Cal destacar, això sí, que l’ús del català supera el de grans llengües europees 

com l’alemany (14,2%), el francès (9%) o l’italià (5,4%). Només 11 de les 43 

companyies han utilitzat en algun dels vols estudiats el català en la megafonia gravada, 

però tant Vueling com Ryanair, principals companyies del territori, en fan un ús esporàdic 

i minoritari. Respecte a anteriors edicions, la nota positiva la donen la txeca Czech 

Airlines i la finlandesa Finnair, les quals empren el català en els vols amb destinació a 

l’Aeroport de Barcelona. Segons el tipus geogràfic de vols hi ha algunes diferències en 

l’ús del català a la megafonia gravada. Així doncs, en els vols dins dels territoris de parla 

catalana és on més s’empra: el 25,5%. Contràriament, en els vols a la resta de l’estat 

espanyol (12,9%) i Europa (15,4) l’ús de la nostra llengua és esporàdic.    

Pel que fa a les comunicacions de megafonia de la tripulació i a l’atenció als passatgers, 

l’ús del català és molt més esporàdic: no arriba al 10% dels vols analitzats, i és la quarta 

llengua més emprada, després de l’anglès, el castellà i l’alemany. L’anglès és l’únic 

idioma present en gairebé totes les comunicacions de la tripulació, seguit del castellà, 

present en gairebé 7 de cada 10 vols. El català, malgrat que s’usa de manera clarament 

minoritària, s’empra en alguns vols de companyies aèries internacionals asiàtiques, 

europees i americanes de primer nivell com ara: Lufthansa, American Airlines, Emirates, 

British Airways, US Airways o Singapore Airlines. Vueling i Ryanair, malgrat que són les 

principals companyies dels territoris de parla catalana, fan un ús molt escàs del català en 

els vols analitzats. Tot i així, 15 de les 43 companyies l’han utilitzat en les comunicacions 

per megafonia de la tripulació en algun dels seus vols.  
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Pel que fa als diferents tipus de trajectes hi ha una moderada variabilitat. Així doncs, en 

els vols a Europa s’utilitza el català en un insignificant 7,9% dels vols, mentre que en els 

vols amb origen o destinació a Àsia aquest percentatge s’eleva al 18,2%. Sorprèn el baix 

ús del català en els vols amb origen o destinació als territoris de parla catalana: 12,8%.    

Si comparem els resultats dels dos aspectes de la megafonia analitzats amb els resultats 

dels dos informes anteriors, es copsa un lleuger increment en l’ús a la megafonia 

gravada, respecte al segon informe (del 13,4% del segon informe al 17,2% del tercer). 

Malgrat tot, aquest percentatge queda lluny del 24,8% del primer informe, realitzat el 

2010. Contràriament, la davallada ha estat constant en l’àmbit de les comunicacions de la 

tripulació: del 16% del 2010 al 9,9% del 2014.  

En relació amb els usos lingüístics en els webs corporatius no s’observen grans 

diferències respecte als anteriors informes. El més destacable seria la supressió de la 

versió catalana del web d’American Airlines i la creació d’una versió parcial en català del 

web de la britànica Monarch. De les 12 companyies aèries que transporten més 

passatgers als Països Catalans, la meitat ja disposen d’una versió en català. D’aquestes 

tres tenen la seu a l’estat espanyol (Vueling, Iberia, Air Europa), dues són del Regne Unit 

(Easyjet i Monarch) i una és irlandesa (Ryanair).    

Els comentaris dels enquestats han permès aprofundir en aspectes qualitatius de l’ús del 

català. Així doncs, alguns usuaris assenyalen que les locucions en català són més curtes o 

que la qualitat lingüística dels missatges és baixa o directament pèssima. Un nombrós 

grup posa l’accent en la manca de qualitat del servei en l’aspecte lingüístic i en la manca 

d’ús de la llengua catalana.  

Finalment, a partir de les variables analitzades, s’ha procedit a elaborar un índex sobre 

l’ús de la llengua catalana en les 12 principals companyies aèries. Cap d’aquestes 

companyies fa un ús exemplar o normalitzat del català. De fet, un terç d’aquestes 12 

companyies no empren mai en cap aspecte aquesta llengua: Air Berlin, Thompson 

Airways, Norwegian i Transavia. Les companyies que més l’usen en més àmbits, malgrat 

els dèficits notables constatats al llarg de l’informe, són Vueling, Ryanair, Air Europa i 

Iberia.  

Volem fer un especial esment a les dues principals companyies que actuen a casa nostra: 

Vueling i Ryanair, en què el baix ús del català (en la majoria de vols inexistent) és 

especialment preocupant.  

Vueling, companyia nascuda a Barcelona i que té la seu corporativa a Catalunya, tot i 

disposar de versió en català del web, no utilitza gairebé mai el català en les 
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comunicacions de megafonia a l’avió, fins i tot en aquells vols que tenen origen i 

destinació en ciutats de parla catalana. Aquesta manca d’ús de la llengua del territori és 

un exemple paradigmàtic de mala pràctica lingüística empresarial, ja que prevalen altres 

qüestions per damunt d’un tracte normal i responsable amb els passatgers del territori on 

actua i va néixer l’empresa. 

Ryanair, companyia irlandesa de baix cost líder a Europa, té una sòlida implantació a casa 

nostra i va ser una de les primeres companyies del sector a emprar el català en el web i 

les comunicacions a través de la megafonia, arran d’un conveni signat amb la Generalitat 

de Catalunya. Malgrat les nombroses ajudes públiques rebudes al llarg dels darrers anys, 

l’ús del català en la megafonia dels vols només es produeix en un volum molt reduït dels 

vols i, a més, com destaquen alguns passatgers, la locució gravada en català és plena 

d’incorreccions, un fet realment lamentable.    

En resum, l’ús del català continua estancat, fins i tot ha retrocedit en alguns àmbits. 

Quatre anys després del primer informe sobre els usos lingüístics a les companyies 

aèries, les principals companyies en fan un ús marginal o directament nul. Malgrat que és 

una llengua parlada per uns 10 milions de parlants, les companyies aèries no li dispensen 

el mateix tracte que altres llengües mitjanes d’Europa, de manera que tenen un tracte 

discriminatori amb els passatgers dels territoris de parla catalana. Cal, doncs, que les 

companyies que tenen una sòlida implantació al nostre territori replantegin les seves 

pràctiques lingüístiques i incorporin de manera normalitzada la llengua catalana en els 

vols amb origen o destinació als aeroports dels territoris de parla catalana. Hi guanyaran 

els passatgers i, sobretot, les companyies aèries.  
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11- Recomanacions a les companyies aèries per a unes bones 

pràctiques lingüístiques  

En les tres edicions de l’informe sobre els usos lingüístics a les companyies aèries s’han 

constatat dèficits rellevants en la gestió lingüística, sobretot, però, no només en relació 

amb la llengua catalana. Per això, en aquest darrer apartat proposem una sèrie de pautes 

a les companyies aèries per oferir una atenció lingüística sostenible i respectuosa amb els 

drets lingüístics dels consumidors, aplicables al cas català però exportables a altres 

comunitats lingüístiques mitjanes. 

Com a criteri general en l’àmbit lingüístic, les companyies aèries haurien de tenir en 

compte: 1) la llengua del territori d’origen, 2) la llengua del territori de destinació i 3) 

llengua internacional, i si es vol es pot incloure una segona llengua que comprenguin 

molts dels usuaris que fan servir aquell trajecte o la llengua oficial de la companyia aèria. 

Per exemple, en un vol Barcelona-Mallorca, caldria com a mínim emprar el català i 

l’anglès, i en un vol Barcelona-Berlín, usar almenys el català, l’alemany i l’anglès.   

• Megafonia gravada: 

o Emprar el català en la megafonia gravada dels avions en tots els vols 

amb origen o destinació als territoris de parla catalana.  

o Ser especialment curós en la qualitat lingüística del missatge: 

correcció gramatical i ortogràfica, vocabulari, dicció, etc. És especialment 

important perquè una comunicació deficient i amb errors denota manca de 

qualitat de l’empresa i provoca un efecte negatiu entre els parlants de les 

llengües utilitzades. 

o Emprar les diferents llengües en la megafonia gravada en igualtat 

de condicions, per exemple, no fer missatges en anglès o castellà més 

llargs i amb més informació que les comunicacions en català.  

o Prioritzar el català per davant del castellà en l’ordre dels missatges 

gravats difosos a través de la megafonia. Es pot utilitzar, per exemple, el 

català en primer lloc o després de la versió en anglès. S’impedeix així que 

el català quedi subordinat al castellà i es continua oferint als passatgers 

castellanoparlants tota la informació de servei.  
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• Megafonia de la tripulació i atenció als passatgers:  

o Les companyies aèries amb una presència rellevant als territoris 

de parla catalana haurien de considerar un mèrit el coneixement i 

domini de la llengua catalana en la tripulació de cabina, com succeeix amb 

el coneixement d’altres llengües.  

o Disposar d’algun auxiliar de vol o membre de la tripulació capacitat 

per atendre i entendre els passatgers catalanoparlants en els vols 

amb origen o destinació als territoris de parla catalana.  

o Indicar i assenyalar a través d’algun senyal identificatiu el 

coneixement de la llengua catalana de la tripulació de cabina. Per 

exemple, en les targetes que identifiquen els auxiliars de vol de moltes 

companyies s’indica les llengües que parlen. Incloure el català en aquestes 

indicacions per fer saber als passatgers d’aquesta llengua que la poden 

emprar amb naturalitat, tal com ja fa la companyia aèria Finnair  

• Llocs webs corporatius: 

o No hi ha cap legislació autonòmica, estatal o internacional que 

especifiqui les llengües que les empreses han d’emprar als webs. 

Tot i així, cal tenir en compte que la Llei 22/2010 del Codi de consum 

vetlla per tal que les persones consumidores rebin les informacions dels 

productes, serveis i dels béns de consum, com a mínim, en català.  

o Més enllà de la legislació, doncs, les companyies aèries que operen en els 

diferents territoris de parla catalana han d’oferir una versió en llengua 

catalana del web corporatiu, si volen respectar els drets lingüístics 

dels consumidors i oferir un servei de qualitat.   

o Cal ser especialment curós en el tractament lingüístic de les 

informacions facilitades en el web: evitar errors ortogràfics i 

gramaticals i, sobretot, barreges caòtiques de llengües dins del 

mateix web.  

o La versió catalana ha de ser de fàcil accés per part de l’internauta i 

completa: que pugui desenvolupar les tasques i obtenir la informació 

completa en aquesta llengua. És incoherent per a l’usuari que certes 

informacions, tràmits, contactes, etc., no es puguin realitzar des de l’opció 

en català. 
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o Hi ha diverses opcions per garantir la visibilitat de la versió en 

català: fer una tria inicial de l’idioma, detecció segons territori amb 

l’idioma preferent corresponent o a través de la llengua del navegador, 

etc. 

o No supeditar la versió catalana a la castellana en webs d’àmbit 

espanyol si el mercat en català no és testimonial.   

• Documents digitals i físics:   

o Oferir la possibilitat de descarregar i imprimir els bitllets en llengua 

catalana. Es pot optar per una versió bilingüe català/anglès per garantir 

que tots els empleats de la companyia aèria ho puguin entendre.  

o Facilitar les informacions de servei prèvies al vol a través de correu 

electrònic o altres mitjans digitals també en català. 

o Facilitar factures i altres documents oficials en llengua catalana o 

almenys oferir l’opció de tria lingüística als clients dels territoris de parla 

catalana.  

Emprar la llengua catalana de manera coherent millora els nivells de satisfacció dels 

clients i beneficia la imatge de companyia seriosa, responsable i respectuosa amb l’entorn 

cultural i lingüístic dels territoris en què opera. Per descomptat, cal evitar de totes totes 

declaracions ofensives contra la llengua catalana com les realitzades per diferents 

dirigents d’Air Berlin l’any 2007, que no només es van negar a emprar el català, sinó que 

també fan fer declaracions que ratllen la xenofòbia contra els catalanoparlants i els seus 

drets; o l’eliminació de la megafonia en català als vols amb origen o destinació a 

Barcelona de Swiss Air arran d’una queixa d’un usuari contrari a l’ús del català. Una 

empresa responsable valora per sobre de tot els drets bàsics de les persones davant de 

les actituds de caràcter racista o xenòfob.   

En el cas concret dels catalanoparlants, per les situacions de prohibició governamental 

que ha patit històricament la llengua catalana, encara es valora més positivament l’ús del 

català en l’àmbit comercial. Per tant, un ús normalitzat d’aquesta llengua pot contribuir a 

fidelitzar els clients que prefereixen ser atesos també en català. També cal assenyalar 

que l’ús del català en les informacions de servei és perfectament compatible amb la 

màxima qualitat en l’atenció en castellà o en qualsevol altra llengua.  

Així doncs, el cost d’aplicar aquestes mesures és ínfim, i més tenint en compte que una 

part gens insignificant de la tripulació de cabina ja disposa de coneixements de català, 
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atès que són originaris dels territoris de parla catalana. En canvi, pot ajudar a millorar la 

qualitat del servei i els nivells de satisfacció dels clients, a més d’aportar una imatge 

d’empresa moderna, eficient i respectuosa amb els territoris on opera. Cal emprar el 

català sobretot per raons comercials, de màxima qualitat en l’atenció al client i respecte 

amb els drets dels consumidors, i deixar totalment al marge les qüestions de caràcter 

identitari o ideològic.  
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