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INTRODUCCIÓ
La Plataforma per la Llengua és l’ONG del català. Una organització no
governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de
cohesió social. Treballem des dels diferents territoris de parla catalana i des
d’una perspectiva transversal en l’àmbit socioeconòmic i audiovisual, en
l’acollida lingüística als nouvinguts, en les universitats i en l’educació i a les
administracions, entre altres àmbits d’actuació. Enguany presentem la quarta
edició de l’InformeCAT, que manté el seu esperit i plantejament de presentar
un recull actualitzat de 50 dades significatives sobre la llengua catalana. Com
en les darreres edicions, convé aclarir que no és una tria exhaustiva, però sí
significativa d’aquells àmbits que pensem que tenen una influència més gran
per a la llengua. S’han consultat diverses fonts, com també els informes més
rellevants que la nostra entitat ha publicat el darrer any. Al final del document
trobareu totes les citacions de les fonts esmentades.
Les 50 dades que recull l’informe d’enguany fan un esforç per ampliar i
tenir present la situació del català a tot el domini lingüístic. La situació és
desigual, però el que sí que és constant és la persistència i l’increment de
la pressió del govern espanyol, i de l’Estat espanyol, en contra de la llengua.
No només es recullen dades relatives a l’àmbit educatiu, sinó també en el de
la (manca de) reconeixement que de forma singularment preocupant afecta
als drets lingüístics dels catalanoparlants de la Franja. Més enllà d’aquest
fet, extraordinàriament preocupant en un país membre de la Unió Europea,
també apleguem dades relatives a l’ús social de la llengua. Cal fer-ne un anàlisi
en profunditat perquè indiquen una tendència sobre la qual cal incidir amb
intel·ligència i rigor, tant des de les administracions públiques com des de la
societat civil. Un any més, i ja en són 4!, tornem a constatar que en aquells
àmbits on no hi ha un marc jurídic i un aparell de l’Estat que hi jugui a la contra,
com per exemple a les noves tecnologies, el català mostra un gran dinamisme.
Això ens pot fer pensar en el vigor que tindria la llengua en d’altres àmbits
i, sobretot, en tot el domini, si no fos per la manca de reconeixement i la
regulació a la contra que actualment patim.
L’InformeCAT s’emmarca en la tasca de la Plataforma per la Llengua per
conscienciar i informar de manera sintètica, clara i entenedora sobre la situació
de la llengua catalana a tot el domini lingüístic. Permet, també, posar en valor
la importància i l’aportació de la societat civil en la tasca en favor del català.
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DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
01 1,4 milions de nous parlants de
català en 10 anys

Entre 2001 i 2011 els principals territoris de parla catalana
(Catalunya, País Valencià i Illes Balears) han tingut un creixement
demogràfic colossal, bàsicament a causa de l’arribada d’immigració
estrangera internacional. En només 10 anys la població resident en
aquests territoris ha augmentat en més de 2,25 milions d’habitants,
tal com demostren les dades del Cens de població.
Paral·lelament a aquest enorme augment demogràfic, també
s’observa un increment notable de parlants de llengua catalana en
aquest període, encara que inferior al creixement demogràfic. Al
2011, hi ha gairebé 1,4 milions de persones que s’han incorporat a la
comunitat lingüística catalana en aquests territoris respecte al 2001.
Parlants de llengua catalana a Catalunya, País Valencià i Illes
Balears, 2001 i 2011.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cens de 2001 i 2011.
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02 Gairebé el 90% de la població

balear entén el català i el 70% el
sap llegir
El Cens de Població i d’Habitatge de 2011 ha permès actualitzar
les dades sobre el coneixement del català a les Illes Balears. Així
doncs, el 88,5% de la població declara entendre el català i el 69,2%
el sap llegir. En canvi, la capacitat de parlar-lo i escriure’l és més
baixa i se situa en el 63,4% i el 45,1% respectivament.
Les diferències entre illes són notables, essent Menorca on hi ha
més competència lingüística en català (el 91,6% l’entén, el 78,3%
el llegeix i el 73,7% el sap parlar), i a Eivissa-Formentera on menys
(86,1% l’entén, el 60,2% el llegeix i el 55,3% el sap parlar).

03 La meitat dels ciutadans del País
Valencià no sap parlar el català

Les dades del Cens de Població i d’Habitatge de 2011 constaten
que gairebé la meitat de la població del País Valencià no sap parlar
el català (48,8%). En els darrers 25 anys, malgrat l’oficialitat del
valencià, no s’ha aconseguit augmentar el nivell de coneixement
de la llengua pròpia; mentre al 1986 el 49,5% de la població parlava
català, al 2011 la proporció de parlants de valencià se situa en el
51,2%, un augment poc notori que denota la manca d’una política
de normalització lingüística al País Valencià i la precària situació
de la llengua pròpia. Tot i així, cal assenyalar que aquestes dades
inclouen els territoris valencians tradicionalment castellanoparlants,
on hi viu un 13,11% de la població total del País Valencià (segons
dades del Padró 2014) i el català, tot i ser-hi oficial, no hi és llengua
pròpia ni d’ensenyament obligatori.
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DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
04 L’Alacantí i la Marina Baixa són

les comarques on menys es parla
el valencià
La dades desglossades per comarques del Cens de 2011 mostren
que les comarques valencianoparlants (s’han exclòs l’Alt Vinalopó
i el Vinalopó mitjà on la majoria de població resideix en municipis
històricament castellanoparlants) on més se sap parlar el català
són: l’Alt Maestrat (83,3%) i la Ribera Baixa (81,5%), ubicades a
les demarcacions de Castelló i València. A l’extrem oposat, les
comarques històricament valencianoparlants on el coneixement
oral del català és més reduït són: l’Alacantí (36,8%) i la Marina Baixa
(41,6%), ambdues a la demarcació d’Alacant.

05 A Catalunya, el 80 % de les

persones saben parlar català,
però només el 36 % el tenen com
a llengua habitual

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya l’any
2013 mostra un lleuger augment de la capacitat de parlar el català
respecte a l’enquesta de 2008: al 2013, el 80,4% (més de 5 milions
d’habitants de 15 anys o més) de la població catalana sabia parlar
en català, un percentatge un xic superior del 78,3% que la mateixa
enquesta oferia al 2008.
Tanmateix, coneixement no és igual a ús, com mostra la mateixa
enquesta; així doncs, només el 31% declara tenir el català com a
llengua inicial i només el 36,3% com a llengua habitual.
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06 L’ús habitual del català no arriba
al 40% al Camp de Tarragona, al
Penedès i a l’àmbit metropolità
de Barcelona

L’Enquesta d’usos lingüístics de la població catalana de 2013
permet conèixer els usos lingüístics als vuit àmbits territorials
(àrees de planificació urbanística delimitades per la Generalitat i
formades per agrupacions de comarques a partir d’un sistema urbà
central) vigents a Catalunya. Els resultats mostren que el català és
la llengua habitual més emprada en 5 dels 8 àmbits territorials.
No obstant això, en els àmbits més poblats del territori, l’ús habitual
del català és clarament minoritari i el castellà és hegemònic.
Precisament, en l’àmbit metropolità de Barcelona, que acumula el
63,5% dels habitants de Catalunya, és on el català té una proporció
més minsa de parlants habituals: tan sols el 27,9% dels ciutadans
d’aquest àmbit tenen el català com a llengua habitual. Al Camp
de Tarragona i al Penedès, que acumulen el 6,9% i el 6,3% de la
població catalana, el català també es minoritari com a llengua d’ús
habitual: 35,5% al Penedès i el 38,6% al Camp de Tarragona.
Als 5 àmbits territorials restants, la llengua habitual majoritària és el
català, però en proporcions variables: del 51,5% a les comarques
gironines fins al 73,8% de les Terres de l’Ebre. Tot i així, cal tenir en
compte que aquests 5 àmbits territorials on el català és la llengua
habitual majoritària, tan sols representen el 23,4% dels residents a
Catalunya.
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07

El 76% dels habitants de
Barcelona sap parlar català i el
40% el té com a llengua habitual
L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat durant el 2014 una enquesta
de serveis municipals on també s’inclouen algunes preguntes
sobre el coneixement de llengües i els usos lingüístics dels
barcelonins. Els resultats estableixen que el 94,9% dels ciutadans
barcelonins entén el català, el 76,5% el sap parlar i el 57,3% el sap
escriure. Però més enllà del coneixement de la llengua pròpia de
Catalunya entre els habitants de Barcelona, també es pregunta per
la llengua d’ús habitual. En aquest sentit, el 40,3% dels barcelonins
declara que el català és la seva llengua habitual.
Les diferències en l’ús habitual del català són més que notables
entre districtes: Ciutat Vella i Nou Barris, amb el 20,9% de parlants
habituals de català, són els districtes que presenten proporcions
més baixes, en canvi, a Gràcia (54,4%) i Sarrià-Sant Gervasi
(51,3%) l’ús d’aquesta llengua és majoritari en les converses.

9

INF
OR
ME
CAT

2015

08 Dos diaris digitals en català

superen per primera vegada els 2
milions d’usuaris únics mensuals
La premsa digital en català continua augmentant l’audiència
i durant el 2014 ha batut un nou rècord: per primera vegada,
2 mitjans en català (Nació Digital i el Diari Ara) han superat la
barrera dels 2 milions d’usuaris únics amb 2.447.032 i 2.364.240
navegadors únics al novembre de 2014, una xifra mai aconseguida
abans per cap mitjà digital en llengua catalana i que representa un
increment d’audiència del 112% i el 50% respectivament des del
novembre de 2013.
Convé ressaltar també que durant el 2014 dos altres mitjans
informatius en català superen la barrera del milió de navegadors
únics: Vilaweb (1.841.348) i ElPuntAvui (1.118.999), amb increments
més que notables respecte el mes de novembre de 2013,
concretament del 83% i el 62%. Per tant, es pot afirmar que al 2014
ha estat un any excel·lent per als mitjans digitals en llengua catalana,
que han trencat el topall dels 2 milions d’usuaris únics mensuals.
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CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ
09 La ràdio generalista en català bat
el seu rècord amb 1,4 milions
d’oients

La ràdio en català ha continuat el seu ascens durant el 2014 i
consolida la seva hegemonia a Catalunya. Al 2014, fins a 1.399.000
oients van escoltar ràdio generalista en català, el que representa un
augment de 103.000 oïdors respecte l’any 2013 (1.296.000 oients).
En canvi, durant el mateix període, la ràdio generalista en castellà va
passar de 845.000 a 797.000 oients. Les dues emissores de ràdio
generalista més escoltades de Catalunya, RAC1 i Catalunya Ràdio,
són íntegrament en llengua catalana, amb 786.000 i 580.000 oients
respectivament. A més, RAC1 va batre el rècord d’oients d’una
ràdio en català aquest any 2014.
Audiència de ràdio generalista en català i castellà a Catalunya,
2013 i 2014.
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Font: EGM Baròmetre Catalunya 3era onada 2013 i 3era onada 2014

11

INF
OR
ME
CAT

2015

10 El 55% dels llibres venuts per Sant
Jordi el 2014 van ser en català

Les vendes de llibres en català durant la diada de Sant Jordi han
assolit un nou record durant el 2014 i han superat, per primera
vegada, les vendes de llibres en castellà, segons les dades del
Gremi de Llibreters de Catalunya. Al conjunt de Catalunya, els
exemplars en català van assolir el 54,7% de les vendes, mentre que
els escrits en castellà van arribar al 45,3%. Per territoris, a Girona
(65,4%) és on s’adquireixen més llibres en català i, en canvi, a
Tarragona (50,8%), on se n’adquireixen menys.
Per sectors, el del llibre infantil i juvenil és on el català és més
predominant: concretament el 76,7% de llibres van ser adquirits
en català. En canvi, en els llibres de no ficció el castellà conserva
l’hegemonia: el 60,6% de les vendes van ser en aquesta llengua.

11 Només un 3% de les projeccions
de cinema a Catalunya el 2013
van ser en català

Assistir a una sessió de cinema en català cada cop és més
difícil, tal com ho demostren les dades de l’Observatori de la
Producció Audiovisual referents a l’any 2013, on les projeccions
en català (originals en català/doblada al català/subtitulada al català)
representen només el 2,9% de les sessions, una proporció
marginal i molt inferior a la del 2012, on les sessions en català van
arribar gairebé al 5%.
L’única llengua que augmenta les sessions en termes percentuals
durant el 2013 és el castellà, atès que les sessions originals en
altres llengües també pateixen una forta disminució, tot i que ja
eren marginals, i passen de l’1% del 2012 al 0,2% del 2013. En
canvi, les sessions en castellà (originals en castellà/ doblada al
castellà/ subtitulada al castellà) amplien l’hegemonia als cinemes
catalans: del 94,2% del 2012 al 96,9% de 2013.
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CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ
12 Només un 26% de les pel·lícules
catalanes es roden en català

El cinema rodat en català és clarament minoritari a Catalunya, i ha
anat a la baixa en els darrers anys, com demostren les dades de
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT): al 2009, de les 136
pel·lícules filmades a Catalunya, el 37,5% eren en llengua catalana.
En canvi, el 2013 aquest percentatge s’havia reduït a un escàs
25,6%. El castellà, doncs, és la llengua emprada en la majoria de
pel·lícules rodades a Catalunya, una tendència que s’ha reforçat des
de 2009.
A més, les poques pel·lícules que es roden en català tenen una
presència marginal a les sales de cinema de Catalunya, amb poques
còpies i poques sessions: així doncs, el 2013 només el 0,99% de
les sessions eren en versió original en català (VOC), una anomalia
excepcional arreu del món respecte a les llengües de les comunitats
lingüístiques comparables a la nostra.
Pel·lícules rodades en llengua catalana a Catalunya, 2009-2013.
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
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13 El 10% dels productes de

fabricant distribuïts a Catalunya
són etiquetats almenys en català
La Plataforma per la Llengua va analitzar l’any 2014 la situació de
l’etiquetatge en català al comerç minorista a partir d’una mostra
de més de 2.000 productes de fabricant (és a dir, excloent els
de marca blanca) als establiments de les principals cadenes de
supermercats de Catalunya. Els resultats mostren que el 10% de
les dades bàsiques dels productes eren etiquetades com a mínim
en català, un percentatge baix però que representa un augment del
70% respecte al 2012, on la proporció era del 6%.
En els grans supermercats catalans (Bonpreu, Sorli Discau i Condis)
l’etiquetatge en català s’enfila al 14%. En canvi, als supermercats
de matriu estatal o internacional (El Corte Inglés, DIA, Mercadona o
LIDL) disminueix fins al 9%. L’etiquetatge en català ha augmentat
de manera evident els darrers anys, tot i que la Generalitat no ha
aplicat els requisits lingüístics establerts en el Codi de Consum de
Catalunya, que estableix l’obligació d’etiquetar també en català els
productes distribuïts en territori català.
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EMPRESA
I CONSUM
14 Coca-Cola etiqueta en islandès,

una llengua de 300.000 parlants,
però margina el català, que en té
10 milions
Coca-Cola Iberian Partners (embotelladora que té la concessió
de la Coca-Cola a la Península Ibèrica i a Islàndia) té una política
lingüística incoherent en l’etiquetatge dels seus productes als
diferents mercats on opera: mentre que a Islàndia l’embotelladora
etiqueta el popular refresc en islandès, a la Península Ibèrica margina una llengua de 10 milions de consumidors, ja que exclou de
l’etiquetatge la llengua catalana. Malgrat el gran consum d’aquest
refresc als territoris de parla catalana (només a Catalunya el consum és similar al belga) i les reiterades demandes de la societat
civil (al 2014 la Plataforma per la Llengua va muntar un mosaic amb
més de 40.000 llaunes de Coca-Cola a Barcelona per reclamar que
les grans marques etiquetin en català), Coca-Cola Iberian Partners
continua vulnerant els drets lingüístics dels consumidors i no etiqueta els seus productes com a mínim en català.

15 El català és la llengua més

utilitzada als centres de treball
de Catalunya
L’Enquesta d’Usos lingüístics de 2013 a Catalunya posa de manifest
la vitalitat de la llengua catalana en el món del treball, atès que
aquesta és la llengua més utilitzada als centres de treball de
Catalunya. Així doncs, el 45,5% de la població ocupada declara que
la llengua més freqüent del centre on treballa és el català, seguit
a poca distància del castellà (42,4%). Finalment, el 8,2% dels
enquestats declaren que s’utilitza tant el castellà com el català i
un escàs 3,3% manifesten que altres llengües són les dominants.
Aquestes dades mostren la importància de tenir un bon domini de
la llengua catalana per millorar la inserció laboral a Catalunya.
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16 30 de cada 100 comerços de

Barcelona no atenen els clients
en català
Els resultats de l’informe Ofercat 2012. Usos lingüístics als
establiments comercials de Barcelona, elaborat per la Direcció
General de Política Lingüística, mostren que 30 de cada 100
comerços barcelonins no atenen els clients i consumidors en català.
L’informe analitza tant la llengua d’identificació (la primera utilitzada
pel comerciant o dependent) com la llengua d’adequació (la
capacitat del comerciant per adaptar-se a la llengua del client). A
Barcelona, el 34,7% dels comerciants tenien el català com a llengua
d’identificació, però el 63,1% eren capaços d’adaptar-se i parlar en
català. Els casos ambivalents s’han exclòs del còmput final, per tant,
l’índex d’adequació lingüística dels comerços barcelonins arriba a 70
punts sobre 100.

17 8 de les 12 principals companyies
aèries que operen als territoris de
parla catalana usen el català al
web o a la megafonia
La Plataforma per la Llengua va elaborar el 2014 un nou informe
sobre els usos lingüístics de les companyies aèries que actuen
als territoris de parla catalana, que demostra que el català és
discriminat respecte altres llengües mitjanes d’Europa, però també
que de les 12 companyies aèries amb més passatgers transportats
als aeroports dels territoris de parla catalana, 8 empren el català en
els webs, documentació, bitllets o megafonia, encara que cap no fa
un ús exemplar de la llengua. Aquestes companyies són: Ryanair,
Vueling, Easyjet, Air Europa, Lufthansa, Air Nostrum, Monarch i
Iberia. Companyies com Air Berlin, Thomson Airways, Norwegian i
Transavia, ignoren totalment el català i no l’utilitzen en cap servei.
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18 100 empreses de jocs i joguines
inclouen el català en els seus
productes

L’ús del català en l’àmbit dels jocs i les joguines continua molt
lluny de la normalització i la majoria d’aquests productes que
es distribueixen als territoris de parla catalana encara marginen
la llengua pròpia del país: es calcula que més del 90% de jocs i
joguines no inclouen el català, incomplint així la Llei del Codi de
Consum de Catalunya que garanteix l’ús del català en els productes
i serveis destinats al consumidor.
No obstant això, a poc a poc, cada cop més empreses de jocs
i joguines aposten per incloure el català en els seus productes,
i actualment, ja en són 100. La majoria d’elles es concentren a
Catalunya (66) i només 3 al País Valencià, que té una llarga tradició
en la indústria del joguet, i 1 a les Illes Balears. És important
ressaltar que 14 d’aquests fabricants són de fora del domini
lingüístic català i que en 16 casos no se n’ha pogut identificar la
ubicació.
Pel fa als jocs i joguines en català, la Plataforma per la Llengua n’ha
recopilat més de 900 que incorporen la nostra llengua, tot
i que no es descarta que n’hi hagi més. D’aquests
més de la meitat, concretament, 589
són apps i jocs d’ordinador; 191
joguines educatives;
64 jocs de taula; i 63
d’altres categories.
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18

ACOLLIDA
LINGÜÍSTICA
19 El 36% dels residents a Catalunya
de nacionalitat estrangera sap
parlar la llengua catalana

El 36,3% dels gairebé 1.100.000 residents estrangers de Catalunya
l’any 2011 declara saber parlar la llengua catalana, segons les dades
del Cens de població de 2011, cosa que representa que 397.880
persones de nacionalitat estrangera el parlen. Respecte a les
altres competències, gairebé 900.000 persones amb nacionalitat
estrangera (81,5%) afirmen que entenen el català i uns 565.000
(51,5%) declaren que el saben llegir. La capacitat d’escriure’l, en
canvi, és molt més baixa: només el 26,7% (292. 359 persones) diu
que és capaç de fer-ho. Finalment, no es pot deixar d’esmentar
que encara hi ha més de 200.000 (18,5%) residents estrangers a
Catalunya que no entenen el català.

20 El 23% de la població estrangera
de les Illes Balears sap parlar en
català

Les dades del Cens de 2011 sobre coneixements lingüístics a
les Illes Balears mostren el baix coneixement del català entre la
població estrangera a l’arxipèlag. El 36,4% d’aquests residents
majors de 6 anys declara no entendre el català, mentre que els que
tenen un coneixement òptim d’aquesta llengua (el saben parlar,
llegir i escriure) sumen un exigu 18,1%. Tanmateix, la proporció
d’estrangers que manifesten parlar el català és una mica superior
i arriba al 23,5%. També es proporcionen dades sobre la capacitat
d’escriure i llegir en llengua catalana de la població de nacionalitat
estrangera resident a les Illes Balears; concretament el 35,1% diu
que sap llegir-la i el 18,1% escriure-la. Si es comparen aquestes
dades, amb les de Catalunya, s’observa que en aquest darrer
territori hi ha un major coneixement del català entre els estrangers.
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21 El 18% de la població estrangera
del País Valencià sap parlar en
valencià

Les dades del Cens de 2011 sobre coneixements lingüístics de la
població mostren que el País Valencià és a la cua de la integració
lingüística dels estrangers, si ho comparem amb Catalunya i les Illes
Balears.
Al 2011 només el 17,7% dels nats a l’estranger declaren parlar el
valencià, un percentatge gairebé idèntic al 15,2% del Cens de 2001,
però amb un volum total de població estrangera molt més elevat,
a causa de l’onada immigratòria internacional dels inicis del nou
mil·lenni.
Si es compara la proporció d’estrangers que parlen català al País
Valencià respecte a les del mateix cens a les Illes Balears (23,5%) i
a Catalunya (36,3%), es pot observar que és clarament inferior: 5,8 i
18,6 punts percentuals inferior respectivament.
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22 El 10% dels catalans tenen com

a llengua materna un idioma que
no és ni el català, ni l’occità ni el
castellà
Catalunya compta amb una enorme diversitat lingüística; es calcula
que actualment al territori català es parlen més de 300 llengües.
Aquesta diversitat també es reflecteix en l’Estadística d’Usos
Lingüístics, on cada vegada hi ha més ciutadans que declaren
tenir com a idioma inicial una llengua diferent al català, l’occità o el
castellà. Concretament, al 2013, uns 660.000 ciutadans catalans de
més de 15 anys tenen una llengua que no és cap d’aquestes tres
com a inicial o materna.
Entre totes aquestes llengües, l’àrab és clarament la llengua
predominant, amb més de 151.000 parlants inicials, seguit a molta
distància del romanès (56.100 parlants), l’amazic (41.800 parlants),
el francès (38.000 parlants) i el gallec (33.200 parlants).
Aquesta nova realitat es va començar a gestar a partir del nou
mil·lenni, amb les onades immigratòries internacionals arribades a
Catalunya que han canviat notablement el paisatge lingüístic català,
fent-lo més plural i divers.
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23 El 65% dels estrangers residents

a Catalunya té interès a aprendre
o millorar els seus coneixements
de català
La llengua habitual dels residents d’origen estranger és
majoritàriament el castellà (62,1%) i el català és emprat
habitualment de manera molt minoritària per aquest col·lectiu
(7,9%). Tot i això, 2 de cada 3 residents d’origen estranger (el
65,7%) declaren tenir interès a aprendre o millorar el coneixement
del català. Al conjunt de Catalunya hi ha més de 2.530.000
persones (40,6%) que tenen interès a estudiar el català; els nats a
Catalunya i els estrangers presenten els percentatges més elevats,
amb el 36,8% i el 65,7% respectivament. En canvi, dels nascuts
a la resta de l’Estat espanyol, només el 26,9% mostra interès a
aprendre-la o a millorar-ne el coneixement.

24 Només 1 de cada 6 estrangers fa
la conversió cap al català com a
llengua d’ús habitual

Dels catalans nascuts fora de l’Estat espanyol, un 44% té el
castellà com a llengua materna, un 2% el català i un 50% altres
llengües. Ara bé, si ens fixem en la llengua habitual, veiem que
aquest 50% que tenia altres llengües les han anat abandonant i
només un 24% les continua parlant de manera habitual. D’aquest
canvi, és significatiu comprovar que el castellà despunta com a
llengua d’ús habitual. Així, mentre que aquesta llengua era només
la llengua d’un 44% dels estrangers, ara és l’habitual d’un 62%.
Mentre que el castellà ha augmentat 18 punts, el català ho ha fet 4,
i ha passat d’un 2% a un 6%. Així doncs, un 1 de cada 6 estrangers
fa la conversió cap al català com a llengua habitual i 5 de cada 6 ho
fa al castellà.
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25 Tot i que el 94% de la població

entén el català, només un 12%
dels catalanoparlants no canvia
de llengua quan s’hi adrecen en
castellà

Una de les pràctiques, encara, habituals entre la població que sap
parlar català és supeditar la llengua a la que utilitza l’interlocutor.
Així, quan l’interlocutor inicia una conversa en castellà solament un
12,3% de la població assegura mantenir-se en català i no canviar
de llengua. Els que es passen directament al castellà suposen un
71%.
Fins i tot, a vegades, no fa falta saber quina llengua parla
l’interlocutor per abandonar el català sense motiu aparent.
Així, entre els catalanoparlants, malgrat que un 24,7 % sempre
comencen la conversa en aquesta llengua i un 25,8% sovint,
encara comptem a un 17,4% que ho fa poques vegades, i un molt
significatiu 29,6% no ho fa mai.
Aquestes xifres topen frontalment amb l’augment incessant de
població que diu que entén la llengua catalana, que avui dia és
més del 94% de la població del principat de Catalunya. Amagar
la llengua davant dels potencials catalanoparlants és una de les
febleses més visibles del nostre comportament lingüístic col·lectiu,
amb unes afectacions clares davant dels col·lectius que l’estan
aprenent i comencen a utilitzar-la.
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26 Només 40 famílies d’un total

de 1.552.058 alumnes demanen
educació en castellà a Catalunya
El curs educatiu 2014/2015 a Catalunya és el primer on els pares
tenen la possibilitat d’escollir que els seus fills siguin escolaritzats
en castellà, arran de la implementació de la controvertida nova llei
d’educació espanyola impulsada pel ministre Wert.
Tot i el rebombori mediàtic i la imposició, per sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, del 25% de classes en castellà
a cinc escoles catalanes, el nombre de sol·licituds per escolaritzar
en castellà als fills s’han mantingut residual. Segons les dades
de la conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
només 40 famílies d’un total de 1.552.058 d’alumnes matriculats
a les escoles catalanes havien demanat educació en castellà, una
xifra irrisòria. Malgrat els intents del govern central de trencar el
model escolar català, la comunitat educativa i les famílies catalanes
continuen apostant per l’educació que garanteixi el coneixement de
la llengua catalana.
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27 Almenys 4 centres educatius de

la Franja de Ponent retallen les
classes en català o en canvien el
nom

Les conseqüències de l’aplicació de la Llei de llengües aprovada
pel govern del Partit Popular de l’Aragó han començat a fer estralls
en l’ensenyament del català a la Franja de Ponent durant el curs
2014-15, que fins aleshores ja tenia un paper prou secundari a les
escoles d’aquest territori.
A l’IES Matarranya de Vall-de-Roures, fins al curs 2014-15 els
alumnes feien dues hores de català, però els inspectors d’educació
van considerar il·legal que aquestes classes es fessin en horari
lectiu. Davant les crítiques dels pares que havien matriculat els
seus fills a català, els inspectors van decidir que els alumnes fessin
una hora de català i una altra de francès.
En canvi, en altres centres educatius a la Franja de Ponent, com
ara el CEIP Vicent Ferrer de Vall-de-Roures, el CRA Tastavins de
Pena-Roja i el CEIP Maria Quintana de Mequinensa, han vist amb
estupefacció com les classes de català passaven a anomenar-se
“oriental” o “llengua aragonesa oriental”. Aquest canvi ha indignat a
les famílies que creuen que és una operació que té com a objectiu
l’arraconament del català a les escoles de franja i posar dificultats a
la convalidació dels coneixements oficials de llengua catalana.
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28 El programa escolar

d’ensenyament en valencià
imparteix un 43% de sessions en
castellà i només el 36% en català
Escola Valenciana, entitat cívica valenciana que té l’objectiu de
normalitzar la llengua en tots els àmbits d’ús amb una especial
incidència en el sistema educatiu valencià, ha denunciat recentment
que a les línies educatives del Programa Plurilingüe d’Ensenyament
en Valencià (PPEV) hi ha més sessions en castellà que en valencià.
Ho fa a través d’un informe on es detallen els percentatges de les
sessions lectives setmanals que es poden impartir en valencià,
castellà i anglès segons la Conselleria d’Educació a les línies
plurilingües en valencià (PPEV) i en castellà (PPEC) entre els cursos
de 1r a 6è de primària. Per exemple, a 1r de primària, la línia en
valencià té assignades un 36,7% de les sessions en valencià davant
d’un 43,3% en castellà. En canvi, a les línies en castellà, les matèries
impartides en valencià no poden superar el 23,4% de les sessions,
mentre que les que s’imparteixen en castellà superen el 56%. En
les dues línies, l’anglès només ocupa entre el 16% i el 20% de les
sessions lectives.
Escola Valenciana troba intolerable que fins i tot en la línia en
valencià les classes que s’imparteixen en castellà superin les que
s’imparteixen en llengua pròpia i acusa a la Conselleria d’Educació
no solament de no potenciar la immersió lingüística, sinó també de
promoure la desaparició de facto dels programes d’ensenyament en
valencià.
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29 El 91% dels escolars andorrans
afirma que parla bé el català

L’estructura educativa a Andorra és plural: hi conviuen tres sistemes
que tenen models lingüístics diferents: l’escola andorrana, on la
llengua principal és el català encara que també s’usen el castellà
i el francès, i l’ensenyament espanyol i francès, on les llengües
vehiculars són el castellà i el francès respectivament, encara que
també hi ha formació en llengua catalana. En aquest context
educatiu, el català continua tenint un paper important, com ho
evidencia una enquesta feta a 2.500 alumnes andorrans d’entre 12 i
16 anys dels tres sistemes: el 95% declara entendre bé el català i el
91% diu que el parla. Per nacionalitats, el 95% i el 93% dels alumnes
andorrans i espanyols diu parlar-lo bé, en canvi, només el 55% dels
alumnes francesos ho afirma. Els de nacionalitat portuguesa se
situen entremig: el 83% afirma parlar-lo correctament.
D’altra banda, la llengua més emprada pels alumnes és el català; el
58% dels alumnes ho declara, encara que amb un predomini d’un
registre bilingüe.

30 Més de 100 escoles de les Illes ja
han derogat la llei de Bauzà que
marginava el català de les aules

El Tractament Integral de Llengües (TIL) del govern de Juan Ramon
Bauzà, que marginava el català a les aules i que comportà les
protestes populars més multitudinàries que es recorden a les Illes
Balears, fou declarat nul pel Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears el setembre de 2014. Els centres educatius de les
Illes, malgrat els intents del Govern de seguir aplicant el TIL, van
iniciar el procés per desterrar-lo dels projectes lingüístics. A mitjans
d’octubre de 2014, més de 100 centres de primària i secundària ja
havien reunit els seus claustres i aprovat nous projectes lingüístics
derogant el TIL, amb el suport de famílies i comunitat educativa.
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31 L’ensenyament bilingüe català-

francès a les escoles públiques de
la Catalunya Nord només arriba al
6,3% dels alumnes
En els darrers anys s’han impulsat tímidament les classes bilingues
en català i francès a les escoles públiques de la Catalunya Nord.
Actualment, aquesta modalitat d’ensenyament, que estableix la
meitat d’hores lectives en català i l’altra meitat en francès, acull
un total de 2.415 alumnes de primària, que representen un exigu
6,3% dels estudiants del departament. En l’àmbit de l’educació
primària en català també hi ha escoles immersives: l’Escola Arrels
de Perpinyà, l’única escola pública de l’Estat francès plenament en
català, i la xarxa d’escoles privades La Bressola, que acull uns 700
infants en sis centres escolars.
Des de l’Associació per a l’Ensenyament del Català (APLEC) es
continuen impartint classes d’iniciació o perfeccionament del
català a les escoles d’arreu de Catalunya Nord. Durant el curs
2013 aquestes classes van arribar a 84 escoles de 46 municipis
nord-catalans. No obstant això, sense un ensenyament bilingüe
o immersiu és difícil garantir unes mínimes competències orals i
escrites de la llengua pròpia del territori a l’alumnat.
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32 31 universitats d’Amèrica del

Nord ensenyen llengua i cultura
catalana
L’Institut Ramon Llull, institució que promou estudis de llengua i
cultura catalanes a les universitats d’arreu del món per mitjà de
diversos programes i línies d’ajut, compta amb una xarxa de 31
universitats d’Amèrica del Nord on s’ofereixen cursos de llengua i
cultura catalanes durant el curs 2014-15.
Als Estats Units d’Amèrica, principal potència mundial, és on es
concentren més del 75% dels centres que imparteixen llengua i
cultura catalanes, entre els quals s’hi troben algunes de les més
prestigioses universitats americanes: la Universitat de Harvard,
la més antiga d’Estats Units; la Universitat de Stanford o la
Universitat de Columbia.
Al Canadà, hi ha oferta d’ensenyament de català en 4 universitats,
entre les quals les dues més grans i importants del país: la
Universitat de Toronto i la Universitat de Montréal. Finalment,
també és possible assistir a classes de català a dues grans
universitats mexicanes: la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic
i la Universitat de Guadalajara, i a la Universitat de l’Havana, a Cuba.
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JUSTÍCIA
33 El nombre de sentències en

català baixa per vuitè any
consecutiu i se situa en un irrisori
12,6%
La situació del català en l’àmbit de la justícia es deteriora any rere
any, malgrat ser un dels sectors on la llengua catalana pateix una
posició més precària i minoritària. Així ho demostren les dades: al
2005 el percentatge de sentències judicials en la llengua pròpia de
Catalunya se situava en el 20,1%, i des d’aleshores no ha fet més
que baixar, fins arribar al 12,4% del 2013. Aquest any, de les 248.241
sentències dictades a Catalunya tan sols 30.698 foren en català i en
canvi, 217.543 van ser en castellà, una dada que posa de manifest les
dificultats per normalitzar el català a l’Administració de justícia, sector
que depèn totalment del govern central, malgrat els esforços de les
autoritats catalanes.

Sentències judicials en llengua catalana a Catalunya, 2005-2013.
25%

20%

15%

10%

5%

0%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Font: Direcció General de Política Lingüística
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34 Les sentències judicials en català
a Tarragona i les Terres de l’Ebre
no superen l’1,5%
L’ús del català a l’Administració de justícia és marginal a tot
Catalunya, llevat de les demarcacions de Girona i Lleida, on el
35,9% i el 30,1% de les sentències judicials foren en llengua
catalana. A les demarcacions de Barcelona ciutat i Barcelona
Comarques, les proporcions s’aproximen a la mitjana catalana:
8,5% i el 12,4% respectivament.
Tanmateix, les dades més sorprenents les trobem a les
demarcacions judicials de Tarragona i les Terres de l’Ebre, on l’ús
del català no és que sigui marginal, sinó que és pràcticament
inexistent, com ho demostren les dades: només l’1,5% i l’1,4% de
les sentències van redactar-se en català durant l’any 2013.
Sentències judicials segons llengua a Catalunya per
demarcació territorial, 2013.
% CATALÀ

% CASTELLÀ

BARCELONA CIUTAT

9.672 (8,5%)

103.926 (91,5%)

BARCELONA COMARQUES

9.464 (12,4%)

66.786 (87,6%)

GIRONA

7.813 (35,9%)

13.933 (64,1%)

LLEIDA

3.372 (30,1%)

7.848 (69,9%)

TARRAGONA

321 (1,5%)

21.102 (98,5%)

TERRES DE L’EBRE

56 (1,4%)

3.948 (98,6%)

TOTAL CATALUNYA
CATALÀ 30.698 (12,4%)

CASTELLÀ 217.543 (87,6%)

Font: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
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35 Més del 90% dels documents

notarials redactats a Catalunya
l’any 2013 eren en castellà
L’ús del català en els documents notarials, és a dir, tots aquells
documents de caràcter mercantil intervinguts per una notaria, ha
mantingut una línia descendent des del 2008, any en què ja era
clarament minoritari.
L’any 2008 només el 12% dels documents notarials redactats era
en català, però al 2013 la proporció era encara més exigua: 9,4%.
Per tant, des del 2008 el pes del català s’ha reduït en 2,6 punts
percentuals, que en nombres absoluts representa passar dels
112.209 documents el 2008 als 82.152 de 2013.

36 Dos de cada tres secretaris

judicials dels jutjats del País
Valencià no saben català
Trobar dades i estadístiques sobre l’ús del català a l’Administració
judicial del País Valencià és pràcticament impossible, un indicador
que el seu ús és pràcticament residual, malgrat que la Llei 4/1983
d’ús i ensenyament del valencià estableix en l’article 12 que tots els
ciutadans poden adreçar-se oralment i per escrit a l’Administració
de justícia en valencià sense retard o demora, i que l’ús del català
en els documents judicials té plena validesa i eficàcia.
Tot i així, al 2009, arran una pregunta parlamentària d’un diputat al
govern central, es va posar de manifest que només 136 dels 423
secretaris judicials del País Valencià tenien acreditats coneixements
de llengua catalana. Més greu encara, però, és que el terç que
podria usar el català, no ho pot fer en l’àmbit escrit perquè el
programa informàtic que s’utilitza per tramitar qualsevol document
judicial és únicament en castellà. És a dir, tot i la legislació que
garanteix el dret a emprar el valencià a l’Administració de justícia, a
la pràctica és gairebé impossible exercir aquest dret.
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37 Cap llei autonòmica reconeix
els drets lingüístics dels
catalanoparlants d’Aragó

El govern d’Aragó presidit per Luisa Fernanda Rudi, del PP, ha
consumat la desaparició legal de la llengua catalana a l’Aragó i
ha deixat sense cap dret lingüístic la comunitat catalanoparlant
d’aquest territori. El 2013 el Partit Popular i el Partido Aragonés van
aprovar una llei que esborrava els tímids avenços pel que fa al català
aconseguits per la Llei de llengües anterior, i alhora rebatejava el
català de la Franja de Ponent, que passa a anomenar-se “llengua
aragonesa pròpia del àrea oriental” (LAPAO), en un atac explícit
a la unitat de la llengua. L’últim rastre legal del català a l’Aragó
fou liquidat el 31 de desembre de 2014, quan es va modificar la
Llei de patrimoni cultural aragonès de 1999 per eliminar totes
les referències al català i l’aragonès. Totes les noves normatives
i disposicions que neguen l’existència del català a l’Aragó i no
reconeixen cap dret lingüístic als seus parlants contravenen la
Constitució espanyola i la Carta europea de les llengües regionals o
minoritàries, signada i ratificada per Espanya.
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38 Gairebé la meitat dels diputats
valencians no utilitza mai el
català a les Corts Valencianes

Quasi la meitat dels diputats valencians (46,8%) de la legislatura
2011-2015 a les Corts Valencianes no utilitza mai la llengua oficial
i pròpia del País Valencià. I a aquesta xifra cal sumar-hi encara
un 21,4% més de diputats que empren majoritàriament el
castellà. Per tant, gairebé el 70% dels diputats utilitzen sempre o
majoritàriament el castellà.
Els diputats que intervenen exclusivament en català són clarament
minoritaris: tan sols el 16,7%. Finalment, un 9,5% utilitza
preferentment en català i el 5,6% restant no ha estat analitzat. Els
usos lingüístics dels diputats a les Corts Valencianes són un reflex
de la política lingüística destinada a marginar i minoritzar la llengua
catalana en la institució més representativa de l’autogovern valencià.

39 17 vulneracions greus dels drets

lingüístics al País Valencià durant
el 2014
Escola Valenciana i Acció Cultural del País Valencià han presentat
un informe que recull les vulneracions greus dels drets lingüístics
ocorregudes el 2014 en aquest territori. Hi ha vulneracions en
l’àmbit dels mitjans de comunicació (tancament de les emissions
de Catalunya Ràdio per ordre de la Generalitat Valenciana), educació
(eliminació de centenars de línies educatives en valencià a tot el
País Valencià i sobretot a Castelló i València), agressions físiques
(un grup de joves que participava a la Trobada d’Escoles en Valencià
de la Safor van ser agredits per un grup contrari a la trobada) o
discriminacions a l’administració pública (amenaces a la professora
de la presó de Fontcalent per part d’un funcionari pel fet de parlar en
català o negació de la nacionalitat espanyola a un ciutadà xinès que
s’expressa en català i no castellà, entre d’altres).
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40 46 sentències judicials fermes

reconeixen la unitat de la llengua
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), únic organisme
competent en la regulació del valencià, va patir el 2014 pressions
intolerables de la Generalitat Valenciana, arran de les paraules
del seu president, Ramon Ferrer reconeixent la unitat de la
llengua: “científicament està tot demostrat”. Però no només les
autoritats lingüístiques ho reconeixen: un informe de la Universitat
de València recull 46 sentències judicials fermes entre 1997 i
2013 dictades per diverses instàncies judicials com el Tribunal
Constitucional, el Suprem o el Tribunal Superior de Justícia Valencià,
on s’equiparen el termes “valencià” i “català” per referir-se a
la mateixa llengua. Malgrat totes les evidències científiques i
jurídiques, la Generalitat Valenciana i el govern espanyol es neguen
a reconèixer la unitat de la llengua i alimenten la segregació de la
llengua catalana.

41 Cap institució o organisme públic
espanyol permet la forma oficial
del seu nom en català

A l’Estat espanyol no hi ha un criteri equitatiu entre el català i el
castellà pel que fa a l’ús de les denominacions oficials de l’Estat
i dels organismes i institucions públiques que en depenen: les
úniques denominacions acceptades i utilitzades en tots els casos
són les castellanes. Per tant, España i Reino de España són les
úniques formes oficials de l’Estat acceptades. Passa el mateix amb
els noms oficials del govern i de les institucions estatals i amb les
empreses públiques i altres estaments que en depenen: l’únic
nom oficial és únicament el castellà. Aquesta política institucional
monolingüe no es produeix en la resta d’estats comparables,
com Suïssa, Canadà, Bèlgica o Finlàndia, on el nom oficial de les
institucions públiques estatals és permès en totes les llengües
pròpies del territori.
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42 El govern espanyol aprova 50

noves lleis que imposen el castellà
El govern espanyol continua la política d’imposició del castellà,
aprovant multitud de noves lleis i disposicions que imposen aquesta
llengua en diferents àmbits. El 2014 se n’han detectat almenys 50.
Alguns exemples: la nova Llei del consum espanyola; 10 resolucions
que obliguen els fabricants de jocs i joguines; reials decrets sobre
el transport de mercaderies perilloses, normes de qualitat dels
derivats carnis, el pernil o els iogurts; lleis en àmbits com els
jocs recreatius o els productes financers; o les noves obligacions
d’emprar el castellà recollides als reials decrets que estableixen els
currículums en l’educació primària, secundària i en el batxillerat. En
el mateix període només s’ha aprovat una única normativa a favor
del català: una llei d’horaris comercials que estableix l’obligació
d’expressar, almenys en català, la denominació «rebaixes».

43 340 lleis obliguen les empreses a

fer servir el castellà i només 24 lleis
marquen l’obligació per al català
Les empreses estan sotmeses a múltiples obligacions
lingüístiques, en la comercialització de productes, en la relació
amb l’Administració o amb els consumidors, en l’etiquetatge i en
les instruccions, a l’hora d’exercir una professió, i en tot tipus de
documentació. Segons un estudi de la Plataforma per la Llengua,
el 2014, les empreses de Catalunya estan sotmeses al compliment
de 24 disposicions legals que les obliguen a utilitzar el català i
a 340 que imposen l’ús del castellà. És a dir, un 93,41% de les
obligacions legals de les empreses de Catalunya per utilitzar
una o altra llengua són per al castellà, una xifra que suposa 14
vegades més disposicions en favor del castellà. Aquest estudi no
analitza el pes específic d’algunes lleis catalanes, com el Codi de
consum, pendent d’una sentència per motius lingüístics, si no,
probablement la diferència encara seria més gran.
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44 6 dels 10 principals fabricants de

smartphones incorporen el català
Darrerament, nous fabricants mundials de telèfons intel·ligents,
com els gegants asiàtics LG, HTC o ZTE, ja incorporen el català, i
així poc a poc, el català es normalitza en aquest sector tecnològic
clau. Si s’analitza el rànquing dels principals fabricants de
smartphones l’any 2014 es pot observar que 6 de les 10 primeres
marques ja disposen de versió en llengua catalana en algun o
tots els seus dispositius. Samsung i Apple, les dues companyies
líders del mercat, ja ofereixen la possibilitat de configurar els seus
aparells en català. Les companyies asiàtiques Huawei, LG, ZTE
i Sony completen la llista de fabricants que incorporen el català.
Encara hi ha, però, grans companyies que no l’inclouen, com les
companyies xineses Lenovo i Coolpad/Yulong, amb gairebé nul·la
implantació als territoris de parla catalana, o Xiaomi i Motorola, que
sí que distribueixen els seus dispositius al mercat espanyol.
10 primers fabricants de smartphones mundials en funció de la
incorporació del català als seus productes
Companyia

Unitats

Quota de
mercat

Samsung

74,1M

24,9%

Apple
Lenovo
Huawei
Xiaomi
LG
Coolpad/
Yulong

35,2M
15,8M
15,6M
15,1M
14,5M

11,8%
5,2%
5,2%
5,1%
4,9%

Sistema
operatiu
Android, Windows
(Tizen)
iOS
Android (Tizen)
Android (Tizen)
Android
Android

11,9M

4,0%

Android

ZTE

10,5M

3,5%

Sony
Motorola

8,8M
8,6M

3,0%
2,9%

Android, Windows
(Firefox
Android
Android

Ús del
català
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No

Font: Smartphone Top 10 for Q2 of 2014
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45 Més de 150 aparells tecnològics

d’última generació dels principals
fabricants mundials es poden
configurar en català
Softcatalà, associació sense ànim de lucre dedicada a fomentar
l’ús del català a la informàtica, Internet i les noves tecnologies, ha
elaborat recentment una nova guia col·laborativa que permet als
usuaris consultar i documentar els mòbils, les tauletes i els lectors
de llibres electrònics que incorporen el català. A gener de 2015,
6 mesos després de la seva posada en marxa, ja s’han recopilat
153 aparells que es poden configurar en català i 99 més que tenen
correcció ortogràfica en la nostra llengua. El sistema col·laboratiu
de la guia permet als usuaris incloure nous aparells de manera
immediata. A la guia s’hi poden trobar aparells que es poden
configurar en català dels fabricants més importants del món: Apple,
Samsung, Sony, Nokia, LG, ZTE, Huawei, BQ, Nexus, HTC i ,fins i
tot, Fairphone, el nou telèfon lliure i de comerç just.

46 El 85% dels navegadors actuals
disposen de versió en català

La Fundació PuntCAT, entitat sense ànim de lucre titular del domini
.cat i que impulsa la normalització de l’ús del català en Internet
i les TIC, ha elaborat una infografia que evidencia que dels 13
navegadors més utilitzats per la comunitat catalanoparlant, 11
incorporen la llengua catalana. Dels 5 navegadors principals o
més emprats, 4 ja es poden configurar en català: Google Chrome,
Internet Explorer, Mozilla Firefox i Safari. Només el navegador
Opera no es troba disponible en català. La situació també és
molt positiva en els navegadors secundaris o minoritaris; dels 8
analitzats, tan sols un —Netscape— no compta amb una versió en
català. Avant, Web, Galeon, Konqueror, Links, Quzilla o Seamonkey
són els navegadors alternatius que permeten navegar en català.
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47 23.534 nous dominis.cat

registrats el 2014, rècord històric
El 2014 ha estat un any històric per a la consolidació del domini.
cat: durant aquest any s’han registrat 23.534 nous dominis, una
xifra mai aconseguida anteriorment i que fins i tot supera la del
2006, any en què es posa en marxa el domini .cat. Per copsar el
creixement del domini .cat d’aquest darrers anys, es pot observar
que entre 2011 i 2014 pràcticament s’ha doblat el nombre de
registres: dels 11.800 dominis del 2011 als 23.534 del 2014.
En conjunt, l’any 2014 acaba amb més de 83.300 dominis actius, el
que representa un increment del 17% respecte el 2013, i consolida
el .cat com uns dels dominis de referència als territoris de parla
catalana i una eina fonamental per a la normalització del català a
la xarxa, atès que la llengua catalana ha de ser-hi obligatòriament
present, tot i que no de manera exclusiva.

Nombre de dominis .cat registrats per any
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2014

2006

2013

2012

2011

Font: WICCAC (Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics)
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48 El 64% dels principals webs

dels territoris de parla catalana
incorporen una versió en català
L’evolució del català en els principals webs comercials,
empresarials, culturals i institucionals es pot observar a través
del Baròmetre de l’ús del català a Internet, que analitza els usos
lingüístics de 3.336 webs de tot el domini lingüístic. Al desembre
de 2014, 2.121 dels 3.336 webs analitzats disposaven de versió
en català, és a dir, el 63,8%. Durant el període 2010-2014 l’ús
del català ha avançat, però més lentament que durant el període
2002-2010. Així doncs, entre 2010 i 2014 hi ha hagut un increment
de 4,3 punts percentuals, mentre que entre 2002 i 2010 hi va haver
un augment de 19,3 punts percentuals. Per sectors, l’ús del català
és molt elevat en àmbits com les universitats, el teatre i la dansa o
els vins i caves, on frega el 100%. Contràriament, els sectors on el
català es troba més lluny de la normalització són: grans empreses
i multinacionals (32,5%); laboratoris, farmàcia i química (30,2%);
electrodomèstics i fotografia (17,8%); neteja i perfumeria (15,4%); i
automòbils i bicicletes (6,3%).
Evolució del català als principals webs segons el Baròmetre
d’ús del català a Internet, 2002-2014

70%
60%
50%
40%
30%
20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Font: WICCAC (Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics)
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49 La Viquipèdia en català supera
els 450.000 articles i és la 17a
versió en nombre d’articles

La versió catalana de la Wikipedia ha trencat una nova barrera i ha
superat els 450.000 articles l’inici del 2015, xifres que la situen com
la 17a versió lingüística en nombre d’articles de les 288 existents.
Cal recordar que la versió en català fou la segona en aparèixer
després de la versió anglesa. Aquesta enciclopèdia col·laborativa no
seria possible sense la col·laboració desinteressada i altruista dels
viquipedistes. A finals de 2014, la Viquipèdia comptava amb més de
187.000 usuaris, dels quals 10.202 eren considerats contribuïdors,
és a dir, usuaris que han editat almenys 10 articles. La versió
catalana se situa en la posició 23 en nombre de contribuïdors, just
per sota de les edicions en àrab, hongarès i persa, i per damunt de
la versió en romanès, danès o grec.

50 Més de 45.000 signatures per
exigir a TripAdvisor que no
bloquegi el català

TripAdvisor, un dels portals de viatges més grans del món amb
més de 2 milions d’usuaris a l’Estat espanyol, ha acumulat milers
de queixes d’usuaris catalanoparlants arran de la seva política
discriminatòria envers el català. Aquest portal permet als usuaris fer
ressenyes i valoracions d’hotels, restaurants i d’altres serveis de
turisme, però si aquests comentaris són en català els bloqueja i no
en permet la publicació. Un dels molts usuaris afectats per aquest
bloqueig va engegar una campanya a Change.org per exigir que les
ressenyes en català també siguin publicades. La petició destacava
que el portal sí que permet escriure ressenyes en llengües amb
menys parlants, com el danès o el noruec. En poques setmanes
la petició va superar les 45.000 signatures. Tot i això, sis mesos
després, l’empresa americana continua ignorant les demandes dels
usuaris catalanoparlants.
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