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“Tot seguit [l’oncle] (...) ens parlà d’un seu viatge a les Illes 
Bahames (...) - Hòmens i dones, tots eren ben trempats,  
amb uns ullots grans, que alguns els tenien verds i tot.  
I el cas és que tu anaves caminant, xino-xano, per la vorera, 
i encara no n’havies vist un davant teu, que ja se n’havia 
abaixat per cedir-te el pas. D’entrada, l’oncle s’ho havia 
pres com a senyal d’exquisida cortesia i bona educació, 
però -home observador com ell era- no tardà a adonar-se 
que el pas, només el cedien els negres, i que, a més a més, 
tan sols ho feien amb els blancs, i no entre ells, que -quan 
es creuaven compartien la vorera sense grans dificultats. 
En acabar l’anècdota, tots els presents coincidírem a 
lamentar l’abús i l’evident discriminació que suposava 
per als ciutadans de les Bahames, haver de sotmetre’s de 
manera tan servil i ignominiosa, i cedir sistemàticament la 
prioritat als forasters. Algú encara reblà: - Només faltaria... 
forasters vindran que de casa ens tiraran. En això estàvem, 
compartint la indignació contra aquella submissió abjecta, 
quan arribà a la casa un dels néts del meu oncle, acompanyat 
de la seua nòvia que, en entrar, ens saludà cortesament: 
-Buenas noches. (...) Fins a la seua arribada, a la sala hi havia 
hagut set persones catalanoparlants. A partir d’aleshores, 
qualsevol que hi haguera entrat s’hauria pogut pensar que 
estava davant de nou castellanoparlants, perquè quan la 
conversa es reprengué, tots els que parlaren ho feren en la 
llengua de la recent vinguda. Només dos paraules li havien 
bastat per a produir aquell miracle de conversió lingüística de 
la meua família. Mentre l’oncle Enric, perdut ja el ritme de la 
conversa, es mirava calladament els peus, vaig pensar, vés a 
saber per què, en aquells negres bellíssims de les Bahames.” 

         Extret de: “La bona educació dels ciutadans de les Bahames”. Ferran Suay
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Introducció

Què faig si... 
... en converses, tot i voler parlar 
català, tenc dubtes de com actuar?

Què faig si... 
... trob mancances en l’ús del 
català en els productes i serveis?

Què faig si... 
... em manquen arguments 
per explicar la situació del català?

Què faig si... 
... vull millorar la situació del català 
però em preocupen algunes situacions?

On adreçar-me si...

... vull fer una reclamació oficial i 
informar-me de quins drets puc exigir?
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Introducció

En la nostra vida quotidiana podem trobar-nos en situacions en què ens pot semblar difícil 
usar la llengua catalana: l’objectiu d’aquest document és suggerir un seguit de pautes de 
conducta que poden ser útils en determinats moments per a totes aquelles persones que 
volen viure plenament en català. Som conscients que sempre hi pot haver més opcions 
d’actuació, i de ben segur que fins i tot n’hi haurà de més adients segons cada cas.  
Per tant, el que trobareu a continuació són, senzillament, alguns suggeriments formulats 
amb la voluntat de facilitar alternatives per a l’ús normal del català.

La idea central que convé ressaltar és que cal abordar aquestes situacions amb calma; 
des d’una actitud constructiva, racional i, fins i tot, amb sentit de l’humor. Si no ho feim 
així i ens alteram, ens enfadam o ens atabalam, el malestar i la fatiga que això ens provoca 
acabarà fent-nos molt difícil el manteniment d’una actitud lingüística coherent, digna i 
compromesa. No es tracta de crear enemics, sinó d’aprofitar l’oportunitat  d’interacció amb 
persones que no ens parlen en la nostra llengua per teixir complicitats i fer una aportació 
positiva a la nostra llengua i a nosaltres mateixos, ja que representa una part integrant de 
la nostra identitat col·lectiva. 

Tot i així, segurament hi haurà situacions en les quals haurem de reclamar els drets que 
ens reconeix la legislació actual, però sempre tendrem cura de fer-ho amb una actitud 
assertiva, i no pas defensiva. Si, en qualsevol cas, veim que ens volen fer caure en el parany 
de l’hostilitat, cal mantenir la calma i la serenitat, i utilitzar les opcions que tenim al nostre 
abast per expressar les nostres queixes. 

Aquest llibret és una versió actualitzada de la guia Què faig si...? editada el 2011, adaptada 
a la legislació de les Illes Balears. És una de les guies més antigues i de més èxit de la 
Plataforma per la Llengua, de la qual s’han editat diferents versions a Catalunya i al País 
Valencià. L’enfocament d’aquesta edició fa que la Què faig si...? sigui útil per a tots aquests 
parlants de la nostra comunitat lingüística que volen viure plenament en català. Al cap i 
a la fi, és bo que els que parlam català coneguem els nostres drets i les circumstàncies en 
què ens movem, siguem a la part del territori que siguem.

Finalment us suggerim que, si trobau que en aquest document hi manquen qüestions que 
us preocupen, ens les faceu arribar a la Plataforma per la Llengua per tal d’afegir-les en 
actualitzacions posteriors. Ens podeu exposar qualsevol qüestió a 
info@plataforma-llengua.cat.
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... en converses, tot i voler parlar català, tenc dubtes de com actuar?Què faig si... 

Què faig si...                                  
en converses, tot i voler 
parlar català, tenc dubtes 
de com actuar?

La majoria de vegades que acabam canviant de llengua ho feim sense que ningú ens 
hi obligui i sense que ningú ens ho hagi tan sols demanat. Per tant, en la majoria 
d’ocasions mantenir-nos parlant en català depèn exclusivament de la nostra 
decisió, i ho podrem fer sempre que vulguem. Només ens cal aprendre a fer-ho 
d’una manera que ens sigui raonablement còmoda. Si aconseguíssim mantenir  
la nostra llengua en totes aquestes ocasions ja seria un avenç més que notable  
per a l’ús social del català i per a la nostra satisfacció pròpia i autoestima.  

A1. Una persona se m’adreça  
parlant en castellà. Què he de fer?
Que se’m dirigeixi en castellà no significa que no sàpiga parlar català. De fet, l’única manera 
que tenim de saber si l’interlocutor també parla català és respondre en la nostra llengua.  
Si li responem en català, moltes vegades ens trobarem que el nostre interlocutor també el 
parla. La subordinació lingüística de molts catalanoparlants, que s’adrecen directament en 
castellà als desconeguts, fa que molts ens parlin inicialment en aquesta llengua. Si mantenim 
la nostra llengua, aconseguirem multiplicar-ne l’ús i que cada vegada més gent la parli.

A2. Si, malgrat tot, continuen parlant-me en 
castellà, puc continuar la conversa en català?  
És de mala educació? Què he de fer?
El 96,8 % dels habitants de les Illes Balears entén la llengua catalana. Per tant, que qualcú 
no respongui en català no vol dir que no ens entengui. La major part de les persones que 
ens trobarem han tengut contacte amb el català (des de sentir-lo habitualment al carrer, als 
mitjans de comunicació o a la feina, fins a haver estat escolaritzades en aquesta llengua), 
i ens podran entendre perfectament, sense fer cap esforç. Fins i tot, aquelles persones que 
no han tengut un contacte previ amb la nostra cultura poden entendre la major part del que 
deim: els lingüistes consideren que el nivell d’intercomprensió entre llengües romàniques 
s’acosta al 80 %.

Reprenent la situació que es presenta en aquest cas, si inicialment no ens entenen quan 
parlam en català, fins i tot és bona idea continuar mantenint-lo en la conversa, encara que 
sigui parlant-lo lentament i ajudant-nos amb gestos. La majoria de gent aprèn  
a parlar altres llengües per exposició i per necessitat, no per convenciment ni perquè hi 
tengui una sensibilitat especial. Si en qualsevol situació comunicativa sempre acabam girant 
al castellà amb la gent que des d’un principi no ens entén, mai no tendran la necessitat 
d’aprendre la llengua catalana.

Territori L’entenen El saben parlar El saben llegir El saben escriure

15-29 anys 97,2 % 89,0 % 91,7 % 83,9 %

0-44 anys 94,1 % 74,2 % 80,8 % 60,3 %

45-64 anys 99,5 % 81,2 % 86,0 % 53,1 %

65 anys i més 96,90 % 83,3 % 75,0 % 43,9 %

TOTAL 96,80 % 80,5 % 83,5 % 61,9 %

Coneixements de català a les Illes Balears (any 2014)

Font: Enquesta d’Usos Lingüístics de les Illes Balears (2014) elaborada pel Grup de Recerca Sociolingüística  
de les Illes Balears. Universitat de les Illes Balears.
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A3. El meu interlocutor em diu que no m’entén  
o em demana que li parli en castellà.  
Com hauria d’actuar?
En aquest punt ens podem trobar en diverses situacions que poden tenir respostes molt 
diferents segons cada cas. Les hem dividides en tres grups.

A.3.1. Situacions en què actuam com a clients d’un servei públic o 
d’atenció al client, ofert per l’Administració o per una empresa privada 
(davant d’un dependent, un cambrer, un servei telefònic o altres serveis 
d’atenció al client).

En aquest cas tenim sempre el dret de parlar en català i ningú no ens pot exigir que canviem 
d’idioma. Distingirem, però, si tractam amb una Administració pública o una empresa 
privada.

A) Si tractam amb una Administració pública, convé tenir en compte que el català és 
llengua oficial de totes les administracions públiques radicades en el territori de les Illes 
Balears, així com de Catalunya i el País Valencià, i que és l’única 
que té aquest estatus a Andorra. Per això tenim sempre el 
dret de parlar en català, que no se’ns negui l’atenció per 
aquest motiu i, fins i tot, que se’ns atengui en aquesta 
llengua. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix, 
a l’article 4, que tothom té dret d’usar el català, que ningú 
no pot ser discriminat per aquest motiu i que les institucions 
autonòmiques han de garantir aquest dret; a l’article 14, l’Estatut 
preveu explícitament el dret dels ciutadans de comunicar-se 
amb l’Administració en les llengües oficials, i de rebre’n les 
respostes en la mateixa llengua que emprin. 

Els estatuts de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià 
garanteixen els drets lingüístics dels ciutadans en les relacions 
amb les administracions. A més, altres lleis ratifiquen aquests 
drets: Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes 
Balears; la Llei 1/1998, de política lingüística a Catalunya, i 
Ia Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià. A Andorra, la 
Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial estableix que tots 
els andorrans tenen el deure de conèixer la llengua catalana i 
usar-la en els casos previstos en la llei.

 El dret d’ús del català amb l’Administració balear també queda garantit a la Llei 3/1986 
de normalització lingüística a les Illes Balears, que a l’article 2 concreta que aquest dret 
és tant oral com escrit i que les manifestacions en català “produeixen plens efectes 
jurídics” i no poden comportar “cap requeriment de traducció ni cap exigència dilatòria 
o discriminatòria”; a més, a l’article 8 preveu el dret de relacionar-se en català amb 
l’Administració pública. Pel que fa a l’Administració central, l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic recull com a principi de conducta dels funcionaris el deure de garantir “l’atenció 
al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial al territori”. Per tot això, si es 
donàs el cas que un funcionari no ens entengués parlant la llengua oficial i pròpia de les 
Illes Balears, li correspon a ell de resoldre el problema, fent, per exemple, que ens atengui 
una altra persona, però mai causant-nos perjudicis i pèrdues de temps. Si aquests drets 
són conculcats, és convenient presentar una queixa davant l’Administració pertinent o 
als organismes que s’indiquen a les pàgines 52, 53, 54 i 55.

A Catalunya, tant la Llei 1/1998, de política 
lingüística, com la Llei 22/2010, del Codi de 
Consum de Catalunya, estableixen que els 
consumidors tenen el dret de ser atesos 
oralment i per escrit en la llengua oficial que 
escullin en les seves relacions de consum. 
A Andorra, La Llei d’ordenació de l’ús de la 
llengua oficial diu que totes les empreses 
establertes al Principat han de posar els 
mitjans per garantir l’atenció en català.

En el cas de les Illes Balears, la Llei 11/2001, 
d’ordenació de l’activitat comercial establia 
que els establiments amb més de tres 
treballadors tenien el deure d’atendre 
els consumidors en la llengua oficial que 
escullissin. No obstant això, el govern del 
Partit Popular va eliminar els requisits 
lingüístics l’any 2014. Al País Valencià no hi 
ha una legislació en matèria de consum que 
permeti als consumidors exigir de ser atesos 
en català, però, en tot cas, tenim el dret de 
parlar en català.
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B) Si tractam amb una empresa privada, tenim igualment el dret d’adreçar-nos-
hi sempre en català. L’article 4 de l’Estatut d’Autonomia i l’article 2 de la Llei de 
normalització lingüística protegeixen el dret d’ús del català també en l’àmbit privat; 
l’article 3 de la Llei de normalització lingüística obliga les persones jurídiques (com ara 
les empreses) a respectar-lo, fet que significa que no se’ns pot denegar un servei perquè 
parlem català. Al País Valencià la situació és similar, i si ens trobam a Catalunya fins i tot 
tenim el dret de ser entesos directament pels treballadors de cara al públic, ja que la llei 
22/2010, del Codi de Consum, preveu el dret de ser atesos oralment i per escrit en català. 
A Andorra, la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial diu que totes les empreses 
establertes al Principat han de posar els mitjans per garantir l’atenció en català. També 
cal dir que a les Illes Balears, la Llei 11/2001, d’ordenació de l’activitat comercial, 
establia que els establiments amb més de tres treballadors tenien el deure d’atendre 
els consumidors en la llengua oficial que escollissin, però el govern del Partit Popular 
va eliminar els requisits lingüístics l’any 2014 derogant la Llei d’ordenació de l’activitat 
comercial mitjançant la Llei 11/2014, de comerç, de les Illes Balears. 

 Més enllà dels drets establerts a la legislació, si actuam com a clients o consumidors 
mereixem el màxim respecte i consideració pel que fa, com a mínim, a la possibilitat 
d’expressar-nos en la llengua pròpia i oficial del territori. Si no ens atenen degudament, 
sobretot si ens demanen de canviar de llengua o es neguen a 
atendre’ns pel fet  de parlar en català, podem demanar un 
full de reclamacions i formular una queixa a l’empresa 
(les empreses responsables solen tenir en compte 
les reclamacions dels clients, sobretot si són 
reiterades); o, segons la gravetat del cas, 
fer una reclamació oficial davant dels 
organismes que s’indiquen a les pàgines 
52, 53, 54 i 55.

 A les administracions públiques i a les 
empreses privades mai no hem d’entrar 
en discussions filosòfiques, històriques, 
ideològiques o lingüístiques: senzillament hi 
ha una vulneració dels drets lingüístics dels 
consumidors o un incompliment de la llei  
amb la ciutadania, que ha de ser esmenada.

El meu interlocutor em diu que no m’entén o em demana 
que li parli en castellà. Com hauria d’actuar?

A3.2. Converses en què hi ha una situació equitativa entre parlants  
o en què fins i tot nosaltres estam en una situació avantatjosa. 

En el cas que ni nosaltres ni el nostre interlocutor no actuem com a client/consumidor, ni 
com a dependent, ni com a funcionari, aleshores actuarem d’acord amb les circumstàncies. 
Per exemple, és diferent si nosaltres sol·licitam ajuda o informació a qualcú, que si ens ho 
sol·liciten a nosaltres. També podem tenir en compte si percebem que l’interlocutor és un 
resident al país o una persona que està de pas fent turisme. En funció d’aquestes situacions 
podem actuar de diverses maneres i el nostre interlocutor ens anirà donant pistes de la millor 
manera d’encarar la situació. 

A) Si optam per mantenir el català, recomanam especialment mostrar en tot moment 
una actitud positiva i seductora vers la nostra cultura. En converses curtes podem 
facilitar la comprensió amb gestos (per exemple, quan qualcú ens demana una adreça 
o indicació, podem acompanyar-lo fins al lloc indicat o bé orientar-lo amb gestos 
o mapes). Una bona dosi de simpatia i cordialitat serà clau per crear empatia amb 
l’interlocutor i facilitar la bona entesa.

B) Si el nostre interlocutor és un turista, un viatger o si observam que la comunicació 
no és possible mantenint la nostra llengua, podem optar per parlar-li en la seva llengua 
(castellà, francès, anglès...) si la sabem. En cas que no siguem capaços d’expressar-nos en 
la seva llengua, és preferible utilitzar un idioma d’intercomunicació internacional, com 
ara l’anglès, que molt probablement entendrà.

El meu interlocutor em diu que no m’entén o em demana 
que li parli en castellà. Com hauria d’actuar?
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A3.3. Casos en què ens trobam en una situació clara de subordinació 
lingüística

Aquest punt agrupa els casos en què nosaltres som el venedor o el funcionari, situacions  
en què tenim obligacions amb relació als clients o ciutadans, o a l’empresa on feim feina,  
com també d’altres situacions particulars. En aquests casos, pot ser que convengui adoptar 
la llengua de la persona que atenem (no només el castellà, també altres llengües),  
en el cas que clarament no ens entengui o que ens demani ser atès en una altra llengua.  
No ens hauria de representar cap problema especial: ho podem entendre com una 
deferència davant el ciutadà o el consumidor, comprensible si tenim en compte les 
circumstàncies i les obligacions que tenim en l’àmbit laboral. Ara bé, nosaltres hem d’exigir 
fermament el mateix tractament lingüístic quan actuam com a ciutadans o clients.

A4. Veig qualcú que em sembla que és d’origen 
africà, americà, europeu o d’un altre lloc 
d’arreu del món. Si és ell que 
s’adreça a mi i ho fa en castellà, 
com li hauria de respondre? 
A primera vista, no tenim manera de saber si una persona 
sap o no sap parlar en català. Ni el color de la pell, dels ulls 
o dels cabells, ni la manera de vestir, ni cap altre indicador 
extern, no ens permeten d’endevinar-ho. Per tant, podem 
parlar sempre en català, i amb total normalitat.  
Si no ens entén quan li parlam en català, ja ens ho farà 
saber i, aleshores, podem actuar tal com hem vist  
en el punt A3.2.

Triar la llengua basant-nos en l’aspecte del nostre 
interlocutor és una actitud excloent i discriminatòria. I, 
a més, dificulta la integració lingüística dels nouvenguts 
a la nostra societat i representa un menyspreu per als 
immigrants residents als territoris del domini lingüístic 
que han après la llengua catalana.

 

El meu interlocutor em diu que no m’entén o em demana 
que li parli en castellà. Com hauria d’actuar? A5. Em telefonen per fer-me una oferta 

comercial i se m’adrecen en castellà, jo els parl 
en català i ells em diuen que em telefonen des 
d’un lloc fora dels territoris de parla catalana  
i no m’entenen. Com he de respondre?
En el cas d’un servei telefònic no hi fa res la ubicació física del lloc d’on ve la telefonada 
(Espanya, el Marroc, l’Argentina, Irlanda...). Si és una empresa que ofereix un servei a 
persones que es troben a les Illes Balears (o a altres territoris catalanoparlants amb el dret 
d’ús del català reconegut), té l’obligació d’entendre’ns i atendre’ns si parlam en català.  
Ells són els que ens han telefonat a casa i els que tenen interès per contactar amb nosaltres; 
per tant, si qualcú ha de fer un esforç és l’empresa i no nosaltres.

Si ens discuteixen la nostra opció lingüística, no tenim cap obligació de seguir la conversa ni 
d’entrar en discussions de caràcter lingüístic o nacional, ni donar cap tipus d’explicacions.  
De fet, podem fer un reclamació oficial davant els organismes indicats a les pàgines 52, 53, 54 
i 55 perquè com hem vist, l’Estatut i la Llei de normalització lingüística fan explícit que usar  
el català en el marc de la prestació d’un servei 
no pot comportar una demanda de traducció  
ni la denegació d’aquest servei, i que les 
persones jurídiques a les Illes Balears, com  
les empreses que hi operen, han d’atenir-se  
a l’existència d’un dret d’ús del català.  
Si ens trobam a Catalunya, aquest dret  
el tenim encara més explicitat, ja que  
la Llei 22/2010, del Codi de Consum,  
diu que els consumidors tenen dret de  
ser atesos oralment i per escrit en català.
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A6. Em puc adreçar en català a un policia  
de l’Estat o a qualsevol altre funcionari?  
I si em diu que no m’entén o em demana  
que parli en castellà?
A les Illes Balears els ciutadans tenim reconegut per llei el dret d’adreçar-nos oralment 
i per escrit en català a qualsevol organisme de l’Administració, tant de l’Administració 
autonòmica com de la local i la perifèrica de l’Estat. Això ho reconeixen tant l’Estatut 
d’Autonomia com el Reial Decret Legislatiu 5/2015 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic 
de l’empleat públic.  Els ciutadans han de poder ser atesos en català, oralment  
i per escrit, per totes les Administracions. L’Administració general de l’Estat radicada a les 
Illes Balears també ha de garantir el servei als ciutadans que s’expressin en aquest idioma, 
com estableix l’Estatut bàsic de l’empleat públic (article 54.11). 

Aquests drets també queden recollits en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i en 
la Llei 3/1986, de normalització lingüística. També l’especifica la Carta europea de les 
llengües regionals o minoritàries, signada i ratificada per Espanya i, per tant, d’obligat 
compliment. L’Estatut d’Autonomia, a més, imposa a “les institucions 
de les Illes Balears” el deure de garantir “l’ús normal i oficial” 
del català i de crear “les condicions que permetin arribar a la 
igualtat plena de les dues llengües [oficials] quant als drets 
dels ciutadans de les Illes Balears” (article 4.3).

Els funcionaris són servidors públics i han de respectar els 
drets lingüístics dels ciutadans: no poden demanar a ningú 
que renunciï al seu dret a parlar en la llengua oficial que 
esculli. Per tant, tenim el dret d’adreçar-nos en català a 
un policia de l’Estat o a qualsevol altre funcionari sense 
que ens pugui exigir un canvi de llengua. Si ens diu que 
no ens entén o ens exigeix que parlem castellà, li podem 
recordar els nostres drets, recollits en la legislació 
esmentada, especialment l’Estatut bàsic  
de l’empleat públic.

Aquests drets queden recollits tant en els estatuts d’Autonomia de Catalunya, Illes Balears  
i País Valencià com en les lleis de normalització lingüística (Llei 1/1998, de política lingüística  
de Catalunya, Llei 7/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears, i la Llei 4/1983 ,d’ús  
i ensenyament del valencià). També ho especifica la Carta europea de les llengües regionals  
o minoritàries, signada i ratificada per Espanya i, per tant, d’obligat compliment. En el cas concret 
del Cos Nacional de Policia, existeix una normativa, la Llei orgànica 4/2010, de règim disciplinari 
del Cos Nacional de Policia (article 7), que fixa com a falta molt greu qualsevol actuació que 
suposi discriminació per raó de llengua.

A més, a principis del 2017 el delegat del Govern a València va afirmar que els guàrdies 
civils “tenen un protocol d’actuació i els ciutadans poden dirigir-se a ells indistintament 
en una llengua o una altra (oficials)”, i també va afirmar que “en cas de no saber-ne, si el 
ciutadà vol continuar parlant en valencià, es demana la intervenció d’un altre guàrdia civil 
que el parli, o, fins i tot, la d’un policia local, nacional o autonòmic”. Aquest protocol es 
tracta d’un desenvolupament reglamentari del dret de parlar en català amb l’Administració 
perifèrica de l’Estat que reconeix l’Estatut bàsic de l’empleat públic, un dret que també és 
d’aplicació a les Illes Balears.

Tanmateix, aquestes són situacions en què nosaltres estam en desavantatge, i, sobretot 
si estam sols i no tenim testimonis, és legítim prioritzar la nostra seguretat. En qualsevol 
cas, si es produeix una vulneració dels nostres drets o patim un tractament inadequat 
o discriminatori, hem de denunciar sempre els fets als organismes que s’indiquen a les 
pàgines 52, 53, 54 i 55 o, si és un cas molt greu, directament als jutjats corresponents.
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... en converses, tot i voler parlar català, tenc dubtes de com actuar?Què faig si... 

A7. Som professor i un alumne del programa 
Erasmus o d’algun altre programa d’intercanvi 
universitari em demana que faci les classes  
en castellà. 
Generalment, quan un estudiant estranger demana que es facin les classes en castellà 
no és per bel·ligerància vers la llengua i cultura catalanes, sinó, sobretot, per una 
manca de coneixement de la realitat lingüística de les Illes Balears i dels altres territoris 
catalanoparlants; no imputable a l’estudiant, sinó més aviat a les institucions públiques, 
especialment les estatals, que no comuniquen ni informen de l’ús de la nostra llengua en 
l’ensenyament universitari.

Per tant, si ens trobam en aquesta situació, pot ser aconsellable tenir una trobada privada 
amb l’estudiant o estudiants (en l’idioma que sigui necessari, i si pot ser, el més proper a 
l’afectat) per tal de solucionar els problemes de comunicació, sense implicar-hi tota la classe. 
No s’ha d’entrar en debats aliens a l’assignatura que s’imparteix a l’aula. Cal que l’estudiant 
nouvengut entengui que el català és una llengua d’ús normal en l’ensenyament i que la 
legislació empara el dret dels professors i dels alumnes a emprar-la. Així doncs, no canviarem 
la llengua d’impartició de l’assignatura per uns casos particulars i 
en detriment dels drets dels altres estudiants.

Tot i així, convé mostrar empatia envers l’estudiant nouvengut i comunicar-li els recursos de 
què pot disposar per resoldre l’afer: bibliografia en altres idiomes, cursos d’aprenentatge del 
català, tutories, parelles lingüístiques... Si l’estudiant és parlant d’alguna llengua romànica, 
li podem assenyalar que el català és una llengua fàcilment comprensible en els registres 
formals i que la universitat disposa de totes les eines per entendre-la i aprendre-la.

Si l’estudiant es tanca i, malgrat tot, exigeix que les classes siguin en castellà, se li pot recordar 
que l’objectiu dels programes d’intercanvi no és només el de cursar els estudis especialitzats 
en qüestió, sinó també el d’un aprenentatge que va més enllà del coneixement estricte de 
les assignatures en curs, per exemple, formar-se com a persona i descobrir altres cultures i 
maneres de funcionar i d’entendre el món. Negar el català és tancar-se a la societat que l’acull 
i desaprofitar una de les grans oportunitats d’un programa d’intercanvi. Aquesta llengua 
forma part indissoluble del territori de l’entorn, que justament és l’escollit per l’estudiant per 
viure aquesta experiència.

En darrera instància, si tots els arguments anteriors no el convencen i vol cursar l’assignatura 
en castellà, se li pot oferir la possibilitat de canviar d’horari o grup.
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... en converses, tot i voler parlar català, tenc dubtes de com actuar?Què faig si... 

A8. Em trob en un ambient de grup on es 
determina que la llengua que es farà servir serà 
el castellà. Exemples: 
A8.1. Un fill meu està apuntat a una escola de teatre. El director, que pot 
parlar en català, es dirigeix sempre al grup en castellà perquè l’alumnat 
és molt divers. No hi estic d’acord però no sé com expressar-ho. 

En aquest cas, et pot ser de molta ajuda parlar amb la resta de pares i mares per mirar 
d’influir en l’actitud lingüística del director. Els pots exposar, primer de tot, que tot l’alumnat 
entén perfectament el català, tot i la diversitat d’orígens —també lingüística—. De fet, encara 
que hi hagi infants que tenen més dificultats que uns altres per expressar-se oralment en 
català, precisament, el fet que l’escola de teatre pugui ser un espai on el català hi flueix amb 
naturalitat, facilitarà que aquells que hi tenguin dificultats disposin d’un espai segur on 
desenvolupar-s’hi i aprendre’l. També els pots dir, tant als pares i mares com al director, que 
els infants, en aquesta edat, estan avesats que el professorat —i en aquest sentit, el director,  
és vist com un professor, com un pedagog— se’ls adreci en català, com bé passa a l’escola.  
En definitiva, podem encoratjar el director a adoptar un rol que esdevendrà un repte:  
facilitar que els infants que tenen una mancança en català puguin pal·liar-la.

Fer fora el català de les interaccions suposarà, amb tota 
probabilitat, que els joves rebin el missatge que no és una 
llengua per al lleure, i els negaríem una gran oportunitat: 
que programem arts escèniques en la nostra llengua. 
El teatre en català és una gran sortida professional 
atès que és de gran importància als circuits teatrals 
(i televisius) de les Illes Balears i Catalunya. Si els 
infants no agafen confiança per actuar en 
català, aleshores els estarem negant aquesta 
oportunitat lúdica i, potser, professional. 

A8.2. Som en una reunió veïnal i els assistents parlen en castellà.  
Jo voldria que es fes en català. 

En aquest cas, una de les coses més útils que podries fer és plantejar les teves intervencions 
en català, més encara si tens la certesa que la majoria de la gent congregada l’entén.  
L’ús del català per part d’una o diverses persones pot ajudar d’altres a fer el pas d’usar-lo, 
també aquelles que sovint no tenen l’oportunitat de fer-ho per motiu del seu origen i els 
vicis lingüístics que porten molts catalanoparlants a girar la llengua. També és recomanable 
d’utilitzar un llenguatge senzill i planer per facilitar la comprensió de tothom. En qualsevol 
cas, el més important és establir un precedent. És a dir, una vegada que prens la decisió 
d’intervenir en català davant d’un grup, la següent vegada ja s’espera que la teva intervenció 
continuï sent en aquesta llengua, fet que anirà erosionant les possibles reticències perquè 
n’hauràs “normalitzat” l’ús.

A 8.3 Fas una classe de zumba i la monitora, tot i saber parlar en català, 
fa les classes només en castellà. Creu que és millor per a un grup 
nombrós, però tu no hi estàs d’acord.

En aquest cas, pots adreçar-te en privat a la direcció del centre per exposar-li que voldries 
rebre la classe de zumba en català; pots suggerir que el centre ofereixi cursos paral·lels en 
castellà i en català. Si la direcció s’hi oposa, pots fer saber que, en aquest cas, valoraràs 
l’opció de continuar inscrit al centre.

El rol que nosaltres assumim com a consumidors pot ser útil per forçar un canvi de 
plantejament de les empreses i els negocis, i afectaria positivament en la presència del 
català. Cal que ens apoderem com a consumidors de béns i serveis, i fer veure a les empreses 
que l’ús de la llengua catalana és una decisió empresarial intel·ligent i competitiva. Si prou 
gent fa com nosaltres, hi haurà un canvi real. Un conjunt de decisions individuals poden 
donar lloc a una millora per a la col·lectivitat.
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... trob mancances en l’ús del català en els productes i serveis?

Què faig si... 
trob mancances en 
l’ús del català en els 
productes i serveis?

Com reclamar sobre els dèficits en la presència del català en diversos àmbits 
i serveis.
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Què faig si...

B1. Dispòs d’oferta de telèfons mòbils 
intel·ligents i tauletes tàctils en llengua 
catalana? Puc demanar els serveis en català  
a la meva operadora?
Actualment, els telèfons mòbils intel·ligents (smartphones) que incorporen l’opció de 
configuració i navegació en llengua catalana ja són majoria. De manera progressiva, els 
grans fabricants l’han anat introduint en els seus dispositius: Apple, Sony, Nokia, Blackberry, 
Samsung Google, Firefox OS, i més recentment, HTC, LG, Xiaomi i Huawei. No obstant això, 
encara hi ha dispositius que no duen incorporada per defecte l’opció de la llengua catalana; 
per això convé que ens informem de les prestacions lingüístiques del dispositiu abans 
d’adquirir-lo, i sobretot, que activem l’opció del català en el menú d’opcions lingüístiques.
En d’altres aparells tecnològics com ara les tauletes tàctils (en anglès, tablet) també hi ha 
diversos fabricants com Apple, Sony o Samsung que inclouen el català. Tot i així, no hi ha 
tanta oferta com en els telèfons intel·ligents; per tant, caldrà posar atenció a les prestacions 
lingüístiques que ofereix cada aparell.

Pel que fa a les operadores de telefonia (Movistar, Orange, Vodafone, entre d’altres), convé 
que els exigim la presència de la nostra llengua en tots els serveis que ens proporcionin. 
Cal recordar que sempre ens podem adreçar a l’operadora en català i que mai ens poden 
exigir o demanar que canviem d’idioma. L’Estatut d’Autonomia i la Llei de normalització 
lingüística de 1986 protegeixen el dret d’ús del català dels ciutadans. Als articles 2 i 3 de la llei 
s’especifica que “aquest dret implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit”  
a “les empreses públiques i privades”, que “les manifestacions en llengua catalana,  
en forma oral o escrita, pública o privada, produeixen plens efectes jurídics”, que no es pot 
exigir “cap requeriment de traducció ni cap exigència dilatòria o discriminatòria” i que les 
organitzacions i empreses “de l’àmbit territorial de les Illes Balears” (les que hi ofereixen 
serveis, s’entén) “s’han d’atenir” a aquestes previsions legals. En el cas que les operadores 
incompleixin els drets dels consumidors recollits en la legislació vigent, es pot presentar  
una denúncia a les entitats i/o institucions que s’indiquen en les pàgines 52, 53, 54 i 55.  
Tota la informació anterior és aplicable als serveis de telefonia fixa.

B2. A l’hora de comprar una traducció d’un 
llibre o qualcun altre producte cultural en 
català, sempre l’he de demanar a la botiga;  
mai no ho tenen a la vista. Què hi puc fer?
Tot i que cada vegada hi ha més presència visual del català a les llibreries, és cert que sovint 
costa trobar els llibres en català en primer terme. En aquests casos, podem queixar-nos a 
l’establiment o optar per consumir en aquells establiments que prioritzen el llibre i altres 
productes culturals en la nostra llengua.

 La majoria de grans establiments 
comercials no tenen gaire en compte 
el llibre i el producte cultural en 
català: si tenen establiments a tot 
l’estat, prioritzen clarament els 
productes en castellà. Ara bé, hi ha 
alternatives com la xarxa de llibreries 
i establiments culturals de proximitat, 
on, normalment, hi té més presència 
el llibre i el producte cultural en 
català. Convé prioritzar consumir  
en els establiments que respecten  
la nostra llengua.

Alternativament, podem expressar 
la nostra queixa a l’editorial o a 
l’establiment en el cas que, en les 
mateixes condicions, el preu de la 
versió en català sigui superior a la 
castellana.



22 23

Què faig si...  ... trob mancances en l’ús del català en els productes i serveis?

B3. Em puc queixar perquè el cinema  
o els productes audiovisuals  
(un DVD, per exemple) no són en català?
A les Illes Balears, com també al País Valencià, no hi ha cap normativa que protegeixi el català 
al cinema. En qualsevol cas, si no podem veure en català la pel·lícula que ens interessa, ens 
podem queixar, com a mètode de pressió, a les exhibidores, productores, distribuïdores i 
administracions. En aquests casos, podem expressar el nostre malestar als dependents dels 
cinemes i demanar explicacions educadament per la manca de consideració amb els drets 
lingüístics dels consumidors i la llengua pròpia del territori. I això ho farem sense alterar-nos 
ni esperar cap solució immediata per part del nostre interlocutor. 

És molt important plantejar aquestes queixes perquè les empreses del sector prenguin 
consciència del problema. Tot i la manca de normativa balear que blindi el català al cinema, 
hi ha una norma de Catalunya que en l’àmbit concret de les pel·lícules en format DVD i en 
les plataformes digitals pot ser d’utilitat als ciutadans de les Illes Balears. Es tracta de la Llei 
20/2010, del cinema, que entre altres coses exigeix que en les pel·lícules en suport digital 
que es distribueixen a Catalunya hi hagi l’opció de veure la pel·lícula en català. Com que en 
general les pel·lícules es distribueixen a tot l’estat en un únic format, els ciutadans de les Illes 
ens podem beneficiar d’aquesta normativa de Catalunya.

Si ens trobam a Catalunya, hi ha altres aspectes de la Llei 20/2010, del cinema, que ens 
poden interessar. Aquesta norma es va aprovar l’any 2010 i originalment establia que 
les empreses distribuïdores tenien l’obligació de distribuir el 50 per cent de les còpies 
analògiques dels films doblats o subtitulats en versió catalana i els exhibidors tenien el 
deure de passar el 50 % de projeccions de cada obra en aquesta llengua (article 18).  
Quan el suport de les pel·lícules fos digital, hi havia d’haver l’opció de veure l’obra en 
català. A dia d’avui, una interpretació estricta de la norma suposaria que la gran majoria 
de pel·lícules que els distribuïdors envien als exhibidors (a les sales de cinema) haurien de 
tenir l’opció en català, atès que avui la majoria són còpies digitals. Aquestes obligacions 
s’havien d’implementar progressivament i havien d’estar plenament vigents el 2016 (termini 
ampliable fins al 2018). Tanmateix, l’any 2017 el Tribunal Constitucional va reduir a un  
25 % les còpies analògiques que es podia exigir que fossin distribuïdes i exhibides en 
català: va afirmar que l’obligació que estableix l’article 18 de distribuir i exhibir un 50 % de 
les pel·lícules en català és “excessiva” però que l’article “és constitucional si s’entén que 
el percentatge global de reserva establert per a les pel·lícules en català o subtitulades en 
aquest idioma no pot excedir en la seva aplicació efectiva d’una xifra del 25 %”. 

Tot i així, la Llei del cinema preveu l’aplicació progressiva dels objectius de tria lingüística 
dels espectadors l’any 2018. Per tant, si assistim a una sessió de cinema i no podem accedir 
a la versió en català, ens podem adreçar als organismes oficials pertinents (vegeu les 
pàgines 52, 53, 54 i 55). També podem demanar un full de reclamacions als cinemes i deixar 
constància del nostre malestar per la vulneració dels nostres drets lingüístics.  

B4. On i com puc exigir la presència del català?  
Pel que fa a la publicitat sobre serveis o productes que arriba a la bústia o al correu 
electrònic:

• Si es tracta de publicitat institucional d’Administració pública, tant a les Illes Balears 
com a la resta de territoris on el català és oficial, podem exigir-los que, d’acord amb 
la llei, ens l’enviïn en català. En el cas concret de les Illes Balears, el dret de rebre les 
comunicacions en català està protegit per la Llei 3/1986 de normalització lingüística 
de les Illes Balears, en el cas de l’administració autonòmica i local (article 6.1, que diu 
que el català és llengua pròpia de l’Administració) i per la Llei 29/2005, de publicitat i 
comunicació institucional, en el cas de l’Administració estatal (article 9).

• Des de l’octubre de 2014, a les Illes Balears ja no és vigent l’obligació que la publicitat 
comercial que arribi a la nostra bústia hagi de ser com a mínim en català. A Andorra  
i a Catalunya, en canvi, la llei estableix que tota la publicitat comercial ha de ser 
redactada, almenys, en català.

• Les empreses públiques i concessionàries dels governs de les Illes Balears, Andorra, 
Catalunya i el País Valencià han de fer per llei la publicitat en català.

• En el cas de la publicitat que ens arriba per correu electrònic, les xarxes socials o en 
altres formats digitals, la legislació no és clara. Per tant, tampoc ho és que es pugui 
considerar una vulneració dels drets del consumidor.

• Sempre ens podem queixar a l’empresa o demanar que ens donin de baixa del seu 
servei de publicitat fins que no ens enviïn la publicitat, almenys, en llengua catalana.
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Pel que fa a l’etiquetatge dels productes:

• A les Illes Balears, com al País Valencià, no hi ha normativa que obligui a l’etiquetatge 
en català. La situació del català en l’etiquetatge és una anomalia i no hi ha cap llengua 
europea amb un nombre similar de parlants que no estigui plenament normalitzada en 
aquest àmbit. Tanmateix, si un producte no està etiquetat almenys en la nostra llengua, 
ens podem queixar a l’empresa com a mètode de pressió. En aquest sentit, el consum 
activista pot ajudar a normalitzar la llengua en un àmbit, el sector privat,  sensible al 
comportament dels usuaris.  

• A diferència d’allò que passa a les Illes Balears, a Catalunya la llei sí que protegeix el 
català en l’etiquetatge dels productes comercials. Destaca especialment la Llei 22/2010, 
del Codi de consum, que preveu l’obligatorietat d’oferir en català “les informacions 
necessàries per al consum, 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”. Això significa que, si ens trobam a Catalunya, tenim dret 
d’exigir que els productes comercials tenguin l’etiquetatge, les instruccions i els manuals 
d’ús en la nostra llengua. Així doncs, si trobam un producte no alimentari que no està 
etiquetat en català, podem denunciar-ho per tractar-se d’un incompliment de la llei  
i posar-ho en coneixement dels organismes que s’indiquen en les pàgines 52, 53, 54 i 55.

• Si sou a Andorra, la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial garanteix l’ús del català 
en l’etiquetatge, les instruccions i altres escrits inserits en els productes elaborats, 
fabricats, envasats o etiquetats al Principat i destinats al consum interior.

• Tant a les Illes Balears com als altres territoris de llengua catalana, al marge de la 
legislació, també podem adreçar-nos a una entitat que treballi per la llengua, com ara 
la Plataforma per la Llengua, perquè ens ajudi a denunciar la situació o a presentar 
reclamacions o demandes.

Pel que fa a les cartes i menús dels restaurants: 

• A les Illes Balears, la Llei 11/2001 establia que els documents d’oferta de serveis dels 
establiments oberts al públic havien de ser redactats, almenys, en català. No obstant 
això, l’octubre de 2014 el parlament balear va eliminar de la llei tots els requisits 
lingüístics respecte del català.

• Si sou a Catalunya, la Llei del Codi de Consum preveu que s’han d’oferir en català  
“les invitacions a comprar”. A Andorra, la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial 
preveu el mateix per als “menús, les cartes, les llistes de preus, l’oferta de serveis  
i qualsevol altre imprès o informació”. Si en aquests territoris no ens donen la 
possibilitat de consultar aquests documents en català, podem adreçar-nos als 
organismes que s’indiquen en les pàgines 52, 53, 54 i 55.

• Al marge dels aspectes legals, com a clients que som, en qualsevol territori podem 
demanar si tenen la carta en català i, en cas negatiu, dir que ens agradaria disposar 
d’una carta o llista de preus en la nostra llengua. També podem demanar el full de 
reclamacions perquè quedi constància del nostre desacord pel fet que no ofereixin les 
informacions en català.
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Pel que fa als rètols de les botigues:

• A les Illes Balears, l’obligació de retolar en català era recollida en la Llei 11/2001, 
d’ordenació de l’activitat comercial de les Illes Balears, que fou derogada la tardor 
de 2014.  Ara mateix només podem argumentar que cal fer servir el català per raons 
comercials i de qualitat en l’atenció al client, i que no emprar-la en el mercat on es parla 
és fer prevaldre les qüestions ideològiques per damunt del tracte normal i responsable 
vers el client. Davant de la manca de protecció legal, hem d’apel·lar a les raons de 
mercat i al consum militant.

• Tanmateix, si sou a Catalunya o a Andorra la llei exigeix que la senyalització i els cartells 
d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis siguin, almenys,  
en català. A Catalunya, la retolació en català és obligada per l’article 32 de la Llei de 
política lingüística del 1998; a Andorra hi obliga l’article 15 de la Llei d’ordenació de 
l’ús de la llengua oficial de 1999. En el cas que un establiment incompleixi la llei es pot 
tramitar una reclamació oficial als organismes oficials pertinents (vegeu les pàgines 52, 
53, 54 i 55).

B5. Tenc dret de rebre els documents 
contractuals i les pòlisses d’assegurances  
en català?
A diferència d’altres territoris 
catalanoparlants, a les Illes Balears no  
hi ha cap llei que protegeixi el dret de 
disposar de la documentació contractual 
en català de manera general. Tanmateix, sí 
que podem exigir l’ús del català en el cas 
concret de les pòlisses d’assegurances, 
ja que una llei estatal, la llei 26/2006, de 
mediació d’assegurances i reassegurances 
privades, estableix que “tota informació 
proporcionada a la clientela” haurà 
d’estar disponible, a elecció de l’usuari, 
“en qualsevol de les llengües espanyoles oficials al lloc en què es faciliti”. En els casos 
en què no hi ha protecció legal, però, sempre podem comunicar a l’empresa la nostra 
voluntat de disposar de la documentació en català i fer ús de la nostra condició de clients 
i consumidors, i la nostra capacitat de fer consum estratègic perquè les empreses tenguin 
una actitud de respecte als nostres drets lingüístics.

A Catalunya i al Principat d’Andorra sí que hi ha el dret reconegut de disposar de tota la 
documentació contractual en català. A Catalunya, l’article 128.1 de la Llei del Codi de 
consum diu que, entre altres documents, els ciutadans tenen el dret de rebre en català 
“els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les 
condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la realització 
d’algun d’aquests contractes”. A Andorra, la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial 
és encara més exigent: “qualsevol part interessada té l’obligació de contractar en català i 
rebre en aquest idioma els contractes de treball, els contractes anomenats d’adhesió i els 
contractes normats”; “les entitats financeres, d’assegurances o qualsevol altra que elabori 
impresos i formularis destinats als clients i als proveïdors, han de disposar d’exemplars en 
llengua catalana dels documents esmentats”; “tothom ha de redactar i té dret a rebre les 
comandes, les factures, els pressupostos, els rebuts, els projectes i, en general,  
la documentació pròpia de la contractació mercantil, en català”.

Tanmateix, convé tenir en compte que res no impedeix de celebrar un contracte en català 
i que, si una empresa no vol oferir-nos-el, tenim tot el dret de contractar una altra empresa 
que sí que vulgui fer-ho.
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B6. Dubt entre dos productes,  
un d’una empresa d’un territori de parla 
catalana que no etiqueta en català i un d’una 
empresa de fora que etiqueta en català.  
Quin hauria de comprar, si la qualitat  
i el preu són els mateixos? 
Encara que el producte sigui fabricat dins de la comunitat lingüística o el capital de 
l’empresa sigui illenc, el dèficit que implica el fet de no emprar el català en l’etiquetatge 
del producte a casa nostra (i especialment si és d’àmplia distribució) equival a una actitud 
del tot discriminatòria amb l’entorn cultural i lingüístic, i vulnera els drets lingüístics dels 
consumidors.

Més enllà de tenir en compte o no l’origen del producte, o si és balear o no, és molt més 
important comprar amb responsabilitat productes que s’adeqüin als drets de les persones 
consumidores, i en general, a un consum responsable.

 

B7. La retolació i la megafonia de les estacions 
de tren, autobusos, vaixells o aeroports  
ha de ser en català? 
A les Illes Balears i a Catalunya, tant la retolació com la megafonia s’han de fer en llengua 
catalana, tal com estableix la legislació:

“A tots els serveis de transport públic, els impresos, els avisos i les comunicacions al públic 
s’han de fer en llengua catalana i en llengua castellana.” (Llei 3/1986, de normalització 
lingüística de les Illes Balears, article 15.3).

“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.” (Llei 1/1998, de política 
lingüística, article 31).

Al País Valencià, la legislació autonòmica només exigeix la retolació com a mínim en català 
en alguns espais:

“Es retolarà en valencià la senyalització de 
les autopistes, les carreteres, els camins, 
les estacions ferroviàries i d’autobusos, 
els ports comercials, els de refugi i els 
esportius, de les dependències i els 
serveis d’interès públic que depenen 
de la Generalitat Valenciana, de les 
entitats locals radicades a la Comunitat 
Valenciana i dels serveis d’interès públic 
que aquestes entitats gestionen per 
concessió, a més de la retolació també en 
castellà quan pertocarà” (Decret 145/1986 
de la Generalitat Valenciana, article 1).
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B8. M’agradaria poder exigir que les reunions 
de pares a la meva escola pública es fessin en 
català, però em diuen que hi ha molts de pares 
que tenen dificultats amb el català.
La diversitat d’orígens —també lingüístics— és un dels trets característics més rellevants de la 
nostra societat. El fet de comptar amb població d’origen nouvengut i no amb els instruments 
que haurien de facilitar que aquestes persones poguessin adoptar el català amb facilitat, ens 
situa en un context en què sovint convé reforçar la idea que el català els serà clau per ampliar 
les seves condicions materials i possibilitats de prosperar.  
Les reunions de pares a l’escola són un bon lloc on reforçar aquestes idees. Òbviament, 
primer ens cal la complicitat del professorat del centre i de les persones que gestionen 
aquestes reunions. El que hem de deixar clar és que la prioritat del català en qualsevol àmbit 
de l’escola —també a les reunions de pares, o a les activitats extraescolars, per exemple— 
no menysté les altres llengües, sinó que concilia i diverses cultures d’origen i variat amb 
l’autòctona, la catalana, per aconseguir que el multilingüisme del nostre entorn social 
es gestioni tot respectant la diversitat lingüística i la cohesió social al mateix temps. Així, 
apostam pel català com a llengua comuna, com a pal que pot unir la 
diversitat, i partim del fet que tothom té el dret de ser tractat de la 
mateixa manera —també, lingüísticament—. 
Als pares i les mares que encara no hagin adoptat el català 
o que mostrin un cert grau de rebuig, cal deixar-los clar 
que la societat balear correria dos grans perills si no hi 
hagués el català a l’escola. En primer lloc, si se segregàs 
els alumnes segons criteris lingüístics, hi hauria un risc 
molt elevat d’una corresponent segregació social de 
base lingüística, que suposaria un problema greu de 
fractura social. En segon lloc, també causaria una 
incompetència lingüística en llengua catalana als 
infants de famílies no catalanoparlants que no tenen 
ocasió de parlar-la i desenvolupar-la en l’entorn 
familiar més proper. Per tot això, si aquestes famílies 
han apostat pel català, convé encoratjar-les a tenir 
una actitud activa, com a mínim, en la propagació 
de la idea que el català ofereix oportunitats i millora 
l’autonomia de les persones. I, és clar, aquests 
arguments són del tot pertinents en una reunió de 
pares i mares, sobretot a l’inici del curs.  

B9. Tenc dret de parlar en català en un judici? 
Tenc dret que un advocat em representi  
en català oralment i per escrit? Puc rebre  
els documents notarials en català?
A les Illes Balears, com a la resta de territoris on el català és oficial, tenim el dret reconegut 
de fer servir el català en un procediment judicial, sigui quin sigui el nostre rol. La Llei 
orgànica 6/1985, del Poder Judicial diu, a l’article 231, que les parts, els seus representants, 
els testimonis i els pèrits “podran utilitzar la llengua que sigui també oficial en la Comunitat 
Autònoma”, “tant en manifestacions orals com escrites”. 

Per tant, ningú no ens pot exigir de no parlar en català ni de traduir les nostres declaracions, 
i fer-ho és totalment irregular i pot ser considerat un abús de poder i un acte de prevaricació 
que es pot denunciar. A més, com a clients sempre podem demanar als nostres advocats 
que usin el català, i, en cas que no vulguin, sempre podem canviar de defensa; també 
podem cercar un advocat que ofereixi de fer la defensa en català. En el cas concret del torn 
d’ofici, sempre tenim dret que se’ns doni en català, perquè es tracta d’un servei públic. 

Finalment, els notaris no tenen l’obligació legal de conèixer el català, però l’Estatut 
contempla que el coneixement de català els compta com a mèrit; per aquesta raó, moltes 
notaries poden oferir els documents en català i nosaltres, com a consumidors, podem 
fer consum estratègic: podem treballar només amb notaris que ofereixin els seus serveis 
en català i indicar als que no ho fan que no treballarem amb ells si no ens permeten de 
disposar de la documentació en la nostra llengua.

En el cas específic que siguem funcionaris judicials (jutges, magistrats, fiscals, etc.), en 
principi també podem usar el català. Tanmateix, com que l’ordenament jurídic espanyol 
és anti igualitari pel que fa a les llengües i només obliga la ciutadania a saber el castellà, la 
Llei orgànica 6/1985 exigeix que els funcionaris judicials usin el castellà si una de les parts 
s’oposa que parlin el català “al·legant-ne desconeixement que pogués produir indefensió”.
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C1. On es parla 
el català i quin 
reconeixement 
oficial té? 
Es parla en un territori de vora 
70.000 km² repartit en quatre 
estats: Espanya, França, Andorra 
i Itàlia. Es parla, doncs, a les 
Illes Balears, a Catalunya, en 
la major part dels municipis 
del País Valencià, a la Franja 
de Ponent (Aragó), al Carxe 
(Múrcia), a Andorra, a la 
Catalunya del Nord (França)  
i a l’Alguer (Sardenya, Itàlia).

En l’àmbit legal, és l’única 
llengua oficial d’Andorra.  
A la Catalunya sota 
l’administració de la 
Generalitat comparteix 
oficialitat amb el castellà,  
i a l’Aran també amb l’occità. 

A les Illes Balears i al País Valencià, el català també comparteix oficialitat amb el castellà. 
El català també té la consideració de llengua pròpia a la Catalunya que es troba sota 
l’administració de la Generalitat (a excepció de l’Aran, on ho és l’occità), al País Valencià  
i a les Illes Balears, segons els estatuts d’autonomia respectius.

A la resta de territoris, el català té una condició legal feble, o directament cap  tipus de 
reconeixement oficial. A la Catalunya del Nord té reconeixement legal en algunes institucions 
locals i departamentals (l’Ajuntament de Perpinyà i el Consell General dels Pirineus 
Orientals), i a l’Alguer és reconeguda com a llengua regional. Al Carxe (Múrcia) no té cap tipus 
de protecció legal.

A la Franja de Ponent, el català era una llengua reconeguda com 
a pròpia i històrica de l’Aragó  fins a la promulgació de la Llei 
3/2013 d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats 
lingüístiques d’Aragó. Aquesta llei no només va deixar en paper 
banyat alguns dels modestos avenços en la normalització 
lingüística del català a l’Aragó, sinó que també negava la unitat de 
la llengua i la rebatejava com a LAPAO (Llengua aragonesa pròpia 
de l’àrea oriental). Tanmateix, la llei reconeix el dret d’adreçar-se 
en català a les institucions del Govern de l’Aragó al territori, als 
ajuntaments del territori, al “Justicia de Aragón”  (el defensor del 
poble aragonès) i, també, als establiments privats.

El 2016, tres anys després de l’aprovació de la Llei 3/2013,  
el Parlament de l’Aragó va revertir parcialment el dany i en els 
pressupostos per a la regió va utilitzar el nom de “català” per 

referir-se a l’idioma propi de la Franja de Ponent, i a partir d’aquell moment les diverses 
normatives que tracten elements relacionats amb aquesta llengua (principalment bases  
i resolucions de concessió de premis i subvencions) s’hi refereixen pel seu nom, català.

.
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Territori Població Població  
que entén el català

Estimació del nombre  
de persones capaces  
de parlar el català

Illes Balears 1.115.999 1.080.287 (96,80 %) 989.379 (80,50 %)

Catalunya 7.496.276 7.091.477 (94,60 %) 989.379 (80,50 %)

País Valencià 4.941.509 4.388.060 (88,80 %) 2.529.064 (51,18 %)

La Franja 46.360 43.625 (94,10 %) 37.181 (80,20 %)

Catalunya  
del Nord

465.467 283.935 (61,00 %) 164.775 (35,40 %)

L’Alguer 43.945 38.759 (88,20 %) 22.192 (50,50 %)

Andorra 74.794 71.802 (96 %) 59.012 (78,90 %)

Residents  
al domini lingüístic

14.184.350 12.997.945 (91,64 %) 9.737.610 (68,65 %)

Residents  
a l’estranger

458.402 402.128 (87,72 %) 311.359 (67,92 %)

Total 14.642.752 13.400.074 10.048.969

Territori, població, proporció i nombre total de persones que entenen  
i/o parlen el català

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del padró amb data de 01/01/2017 (a l’Alguer, 30/06/2017,  
i residents a l’estranger, 01/01/2018) i els percentatges de les darreres enquestes sociolingüístiques de referència.

C2. Quanta gent parla,  
entén i escriu en català? 
El nombre total de persones que saben parlar català supera els deu milions, malgrat la 
caiguda del creixement natural de la població, i s’estima en 13.400.074 el nombre de 
persones que l’entenen. Aquestes dades es desprenen de l’encreuament de les dades de les 
darreres enquestes sociolingüístiques en tots els territoris de parla catalana amb les dels 
darrers padrons d’habitants. A les Illes Balears, la proporció de persones capacitades per 
parlar el català representa un 80,5 %, i el percentatge de gent que assegura entendre’l se situa 
en el 96,8 %, fet que ens situa com el territori de parla catalana amb més residents capaços 
de parlar i entendre la llengua pròpia. 

C3. Quina importància té el català  
dins el context mundial?  
Amb quines llengües es pot comparar? 
De les aproximadament 6.000 llengües que es parlen al món, el català se situa entre les 100 
llengües més parlades, entre la posició 70 i 90, segons les diverses fonts. És la catorzena 
llengua de la Unió Europea en nombre de parlants i la novena segons la població resident en 
el seu domini lingüístic. Té més parlants que l’eslovac, el danès, el finès, l’eslovè, el lituà o el 
letó, i un volum similar al suec, el búlgar o el txec, tots ells idiomes oficials de la Unió Europea.

El català, per demografia, estatus jurídic, presència en els mitjans de comunicació, situació 
sociolingüística, vitalitat literària i equipament lingüístic, no es pot comparar amb cap de les 
llengües anomenades minoritàries. La situació del català cal comparar-la amb les llengües 
esmentades en el paràgraf anterior, que tenen un reconeixement ple dins el país i en els 
estaments europeus i internacionals.

En aquest sentit, el català és l’única excepció amb relació a les llengües comparables pel 
que fa a la manca de reconeixement legal en un país democràtic desenvolupat. A més, el 
català ha estat en alguns aspectes una llengua pionera en relació amb les 24 llengües oficials 
de la Unió Europea: va ser de les primeres llengües vernacles utilitzada per fer ciència i 
filosofia, a tenir un sistema estandarditzat des de l’Edat Mitjana, a confeccionar diccionaris i 
manuals (bilingües, de cuina, eròtics), etc. Per altra banda, és un idioma plenament codificat 
i normativitzat amb un consens acadèmic total i, al contrari que en d’altres llengües, no hi ha 
grans diferències dialectals. 

El català compta amb textos escrits i literaris des del segle xii i, actualment, hi ha més de 2.000 
autors literaris que hi escriuen, i cada any es publiquen més d’un miler de discos i 11.000 
llibres. Els seus recursos lingüístics i estudis sobre gramàtica, lexicografia, dialectologia, 
terminologia, història de la llengua i onomàstica són comparables als de les grans llengües 
romàniques, i en alguns casos, superiors.

En l’àmbit de les noves tecnologies i Internet també és una llengua molt activa: 6 dels 10 webs 
més visitats del món tenen versió en català; la Viquipèdia en català és entre les vint primeres 
en nombre d’articles; 6 de les 7 xarxes socials més utilitzades a l’estat espanyol ja disposen 
de versió en català; és la dinovena llengua més utilitzada a Twitter i els sistemes operatius 
principals la incorporen per defecte. A més, els principals fabricants mundials de telèfons 
mòbils intel·ligents, com ara Apple, Samsung, Sony, HTC, LG o Nokia, permeten configurar els 
seus dispositius en la nostra llengua.

Val la pena d’utilitzar aquestes dades objectives en situacions en què l’interlocutor està 
disposat a tenir una conversa o una discussió oberta i respectuosa; tanmateix, amb qui 
només pretén fer un atac o mostrar menyspreu envers nosaltres i la nostra llengua, convé 
estalviar-se l’esforç.
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C4. El català és una llengua minoritària? 
No. Si aplegàssim totes les llengües que es parlen a Europa, el català se situaria en el grup  
de les més parlades. Té un nombre superior o similar de parlants al de llengües europees 
com el grec, l’hongarès, el txec, el suec, l’eslovac, l’estonià, el búlgar, el noruec o l’islandès.

Una altra cosa és que històricament la llengua catalana ha estat minoritzada dins el context 
estatal espanyol i francès. El concepte de llengua minoritzada és aplicable a qualsevol codi 
lingüístic que no gaudeix d’un ple reconeixement legal i/o ús social, per raó de la imposició 
d’una llengua originàriament forana.

C5. Si el mallorquí, menorquí, el menorquí, 
l’eivissenc i el formenterer són dialectes del 
català, són parlars de categoria inferior al 
català de Catalunya? 
Evidentment que no. En l’àmbit popular, menorquí, mallorquí, eivissenc, valencià, tortosí, 
alguerès, fragatí, rossellonès, etc. són denominacions usades tradicionalment en els diversos 
territoris per referir-se a la llengua catalana, un fet afavorit per les dificultats històriques que 
ha tengut el nostre idioma per construir un espai de comunicació normal.  
Tot i això, la multiplicitat de denominacions no ha significat mai la negació  
d’una llengua comuna, com demostren petites coses com el fet que a Mallorca 
el castellà ha estat tradicionalment conegut com a “foraster” mentre que els 
parlants de català de fora de l’illa i les seves varietats han estat simplement 
anomenats pel seu gentilici: catalans, valencians, menorquins... 

En un altre pla, cal assenyalar que la comunitat científica 
internacional en ple, incloent, evidentment, l’Institut d’Estudis 
Catalans, reconeix sense cap reserva la unitat de la llengua; 
la diversitat de noms per designar una llengua no és un fet 
estrany i també es produeix en altres llengües: castellà i 
espanyol; flamenc, holandès i neerlandès; romanès i moldau; 
serbi, croat  
i serbocroat, etc.

C6. Els pobles de les Illes Balears tenen un nom 
en català i un en castellà? És correcte parlar 
de Mahón o Lluchmayor? En català he de dir 
Zaragoza o Saragossa? 
És una convenció en moltes llengües de referir-se a localitats de fora del domini lingüístic 
propi que són importants, conegudes o amb una vinculació especial amb el territori amb 
un nom adaptat. En català, per exemple, parlam de Londres (i no London), Jerusalem (i no 
 o Yerushaláyim) i Saragossa (i no Zaragoza), però no traduïm el nom de les localitats םִיַלָׁשּורְי
petites, poc conegudes o amb qui no tenim una relació històrica especial, com Bexhill-
on-Sea o la Almunia de Doña Godina. De la mateixa manera, en castellà és tradicional de 
parlar de Londres (i no London), Jerusalén (i no םִיַלָׁשּורְי o Yerushaláyim) i Mahón (i no Maó), 
però en canvi, que alguns es refereixin a Llucmajor com a “Lluchmayor” o a Sa Pobla com 
“La Puebla”, pobles petits, només s’explica per la voluntat explícita del poder espanyol de 
substituir el català pel castellà.

Tanmateix, aquesta qüestió és molt diferent de la de la toponímia oficial. Allà on no hi ha una 
dominació lingüística o un procés de substitució i d’assimilació, el nom oficial d’una localitat 
és en la llengua autòctona i tradicional del territori, amb independència de com d’important 

o coneguda sigui la localitat en qüestió. Per tant, si 
bé no passa res perquè els parlants de castellà diguin 
“Mahón”, sí que no és admissible de pretendre que 
aquest nom sigui oficial per referir-se a la ciutat de Maó. 
Aquest criteri és el majoritari tant a les Illes Balears com 
al País Valencià, i és unànime a Catalunya  
i a Andorra; per contra, a la Franja de Ponent,  
a la Catalunya del Nord i a l’Alguer, territoris  
on el català no és oficial, tot i que és la llengua 
autòctona, els noms oficials solen ser exònims 
(Beceite, Perpignan, Alghero).
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C7. El català està o ha estat discriminat? 
El català ha estat una llengua fortament discriminada i avui en dia encara pateix una 
situació anòmala respecte de les llengües d’una demografia similar. Tant l’estat francès com 
l’espanyol han dut a terme polítiques de repressió i eliminació vers la llengua catalana, i han 
actuat fins i tot amb mètodes dràstics de maltractaments físics i psíquics sobre les persones. 

La persecució i repressió del català ha estat una constant en els darrers segles, però es va 
veure agreujada particularment durant diferents períodes del segle XX, sobretot durant 
l’època franquista, quan l’ús públic del català va ser totalment prohibit, amb la consegüent 
disminució de l’ús social de la llengua en l’àmbit privat. 

Encara a dia d’avui, la legislació i les polítiques estatals discriminen i menyspreen els drets 
lingüístics dels catalanoparlants. La Constitució espanyola mateixa només reconeix com a 
llengua oficial de l’estat el castellà, i ni tan sols esmenta el nom de la resta de llengües. A més, 
estableix el deure de tots els ciutadans de conèixer el castellà, amb independència de si viuen 
en territoris històricament castellanoparlants o no, però no preveu cap obligació similar 
de saber les altres llengües autòctones de l’estat, ni tan sols en els seus respectius territoris 
històrics (de fet, el Tribunal Constitucional ha interpretat que la imposició d’aquest deure per 
part dels estatuts d’autonomia o altres lleis està implícitament prohibida per la Constitució). 
Actualment, als territoris de parla catalana sota sobirania espanyola, hi ha més de 500 
disposicions que imposen l’ús exclusiu del castellà i discriminen la llengua pròpia, el català.

La situació de discriminació que pateixen els catalanoparlants també és ben present a l’estat 
francès, on fins fa poc ni tan sols es reconeixia l’existència d’altres llengües diferents a la 
francesa a la Constitució. 

L’estat francès, mitjançant l’ús del poder mediàtic i governamental, especialment durant el 
segle xx, ha fomentat la baixa autoestima de les persones catalanoparlants i ha aconseguit 
sovint sovint, que els mateixos parlants deixin de fer servir la seva llengua, que entenen com a 
sinònim de manca de modernitat o senyal de mala educació, cosa que afavoreix, així,  
la llengua imposada. El procés de substitució lingüística, que es pretén normal i espontani, 
amaga unes polítiques reals de discriminació, de desprestigi i de generació d’autoodi.  

Alguns han arribat als extrems de tergiversar la història i justificar la discriminació del 
català amagant la imposició d’altres llengües dominants i afirmant que el castellà i el 
francès s’han expandit pels territoris de parla catalana purament per processos espontanis, 
o bé manifestant que aquestes llengües ja es parlaven aquí des de fa molts segles, quan, 
de fet, fins fa poques dècades només algunes classes privilegiades parlaven en castellà 
o francès en territori catalanoparlant, i ho feien com a segona llengua, principalment 
per llegir i escriure. Les llengües no s’imposen “espontàniament” en cap territori ni 
desapareixen per cap mena de “lliure elecció” dels parlants. Quan això passa,  
quan una llengua s’imposa en un territori que en tenia una altra, darrere sempre hi ha 
raons polítiques, econòmiques, i sovint militars.
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Què faig si... ... em manquen arguments per explicar la situació del català?

C8. El castellà ha estat mai imposat  
a les Illes Balears?
Sí. Ho ha estat, i sovint amb mètodes especialment violents, incloent-hi el maltractament 
psíquic i físic de les persones, mètodes que han estat incisius en particular a les escoles,  
amb els infants i les seves famílies.

Aquesta imposició planificada ha estat especialment evident en certs períodes, sobretot en 
una part important del segle xx. Encara avui, òrgans principals de l’estat espanyol, emparats 
per una legislació i un poder polític sempre favorables a la castellanització, encara continuen 
col·locant el castellà en situació clara d’hegemonia sobre el català.

En els darrers anys, el govern central i altres institucions de l’estat espanyol han iniciat una 
ofensiva sense precedents des de l’anomenada transició democràtica contra la llengua 
catalana a l’escola, les empreses i els comerços, l’Administració, la toponímia o la unitat  
de la llengua, per posar alguns exemples.

Significativament, l’illa en què el català gaudeix de millor salut és Menorca. Una de les 
raons és probablement que durant tot el segle xviii Menorca va ser sota sobirania britànica. 
D’aquesta manera, no va patir el primer segle d’imposició directa del castellà en territoris 
catalanoparlants; segurament, el segle xviii fou el segle en què aquesta imposició va ser més 
cruenta perquè aquests territoris acabaven de perdre la seva sobirania, les seves 
institucions i les seves lleis amb la derrota de 
la Guerra de Successió i amb l’annexió a 
la Corona de Castella amb els Decrets 
de Nova Planta de la nova dinastia 
borbònica. No en va, Menorca 
va ser durant tot el segle xviii el 
territori que més literatura en 
català va produir.

C9. Com funcionen dins d’un estat plurilingüe 
les llengües que són comparables al català 
pel que fa al nombre de parlants o el pes 
demogràfic
Les llengües de la mida del català (tant en nombres absoluts com en pes relatiu) tenen, en 
tots els països democràtics sense excepció, un reconeixement plenament oficial en l’estat on 
es troben, de manera que reben un reconeixement ple i un tracte d’igualtat en relació amb 
les altres llengües de l’estat, tant internament com en la projecció del país.

Dins la Unió Europea, totes les llengües comparables al català són llengües oficials de 
les institucions comunitàries. El català és l’única excepció. La resta de llengües europees 
comparables al català tenen un reconeixement ple en tots els usos de la vida quotidiana 
dels seus parlants: publicitat, etiquetatge de productes, mitjans de comunicació, justícia, 
disponibilitat lingüística...

Tret del nostre cas, en la resta de països occidentals amb més d’una llengua pròpia amb una 
quantitat tan significativa de parlants, s’aplica el plurilingüisme d’estat i el monolingüisme 
territorial segons la llengua pròpia (Bèlgica, el Canadà, Suïssa, Finlàndia, etc.). Només fora 
dels contextos dels països democràtics trobam llengües comparables a la nostra que són  
en la mateixa situació. L’exemple més proper al català potser el podríem trobar en la llengua 
kurda, que no gaudeix de l’oficialitat dins de Turquia tot i la parlen més de 20 milions de 
persones i representa gairebé un 20 % de la població del país.



Què faig si... 
vull millorar la situació  
del català però em preocupen 
algunes situacions?

Dubtes de quan i on ens podem dirigir en català, què podem fer per millorar-ne l’ús 
i com justificar la nostra identitat lingüística en determinades situacions.

D1. Tant si som a les Illes Balears, com  
a Catalunya, al País Valencià, a l’Alguer,  
a la Catalunya del Nord, a Andorra o a la Franja, 
em puc adreçar a tothom en català? 
Evidentment, sí que ens hi podem adreçar. No només ens hi podem adreçar en català, sinó 
que fer-ho és una mostra de respecte vers la gent d’aquests territoris. Hi ha moltes persones 
que volen conservar la seva identitat pel que fa a la cultura i la llengua pròpia i que valoren 
positivament que se’ls adrecin en llengua catalana; no fer-ho impedeix que aquestes 
persones puguin fer vida en la seva llengua al seu territori. A més, també hi ha molts 
nouvenguts que valoren positivament que se’ls doni l’oportunitat d’usar la llengua; 
el català és, als territoris on és la llengua pròpia, una eina d’integració i una manera 
d’ésser percebut com un nadiu, dona oportunitats per prosperar i elimina la condició 
d’immigrant o de foraster.

Certament, si no ens entenen, podem recórrer a les propostes fetes a l’apartat A, 
sempre tenint present que la protecció legal del català i dels drets dels seus parlants 
no és igual a tots els territoris (fora de les Illes Balears, Catalunya,  
el País Valencià i Andorra, la protecció de la nostra llengua és menor).

En certs territoris ens podria sobtar de saber que la població té un bon nivell 
de coneixement del català, o fins i tot que s’usa molt, perquè no es veu reflectit 
en el paisatge escrit d’aquell lloc. Així, per exemple, el català a la Franja té una 
presència escrita residual, però, al mateix temps, és un dels territoris on més 
es parla aquesta llengua. 
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Què faig si... 

A l’Alguer, el català és força comprès (sobretot al nucli històric), tot i que no sempre es parli; 
a més, la predisposició i receptivitat per sentir català és molt alta en aquesta ciutat de l’illa 
de Sardenya. Finalment, a la Catalunya del Nord ens podem trobar que hi ha bona part de 
la població que no té una fluïdesa suficient per parlar en català o té vergonya de parlar-
lo, però convé saber que sovint sí que tenen un coneixement suficient per entendre una 
conversa. Per tant, és bo que no ens deixem influir per les aparences o els prejudicis i que 
usem el català sempre que puguem: ens podem endur sorpreses grates!

El cas concret de la Catalunya del Nord és especial i mereix que ens hi aturem un 
moment. En general, en aquest territori el català té una bona receptivitat:  

ens podem trobar situacions en què no ens entenguin, però és molt difícil  
que topem actituds hostils envers la llengua que compartim. 

Algunes vegades, però, ens pot passar que parlant als locals 
en català, ells ens contestin en castellà (un castellà après 

a l’escola, és clar). En aquests casos, recomanam que no 
recorreguem a aquesta llengua i continuem parlant en 

català, i, si no ens podem fer entendre, que recorreguem 
a altres llengües. 

És molt important deixar clar que el català és la 
llengua que compartim i que és la llengua útil 

per comunicar-nos amb els altres ciutadans de 
les terres de parla catalana. Alhora, és molt 

important que evitem d’usar castellanismes 
quan parlem amb nordcatalans: per motius 
històrics el seu és un territori poc interferit 
pel castellà (ho és pel francès) i hauríem 
d’evitar d’interferir-los nosaltres!
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... vull millorar la situació del català però em preocupen algunes situacions?
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Què faig si... ... vull millorar la situació del català però em preocupen algunes situacions?

D2. Què puc fer jo per millorar  
l’ús de la llengua?
Podem fer nombroses accions en diferents àmbits, que, a banda de contribuir a millorar la 
situació de la nostra llengua, ens poden fer sentir més bé amb nosaltres mateixos i millorar 
la nostra autoestima lingüística: 

• En primer lloc, i el més important, podem parlar i escriure en català en totes les 
oportunitats possibles; com a mínim, fins que no ens demanin explícitament i amb 
educació d’emprar una altra llengua (i, en aquest cas, també hem de reflexionar sobre 
la raonabilitat de la petició). Només que tots els catalanoparlants mantenguéssim la 
nostra llengua, al carrer i a tot arreu se sentiria parlar en català molt més.

• Podem consumir productes i serveis que incorporin la llengua catalana (productes 
etiquetats en català, establiments retolats i amb atenció oral i escrita en la nostra 
llengua, productes tecnològics –tauletes, telèfons mòbils intel·ligents, llibres 
electrònics, ordinadors, etc.–, llibres, cinema, jocs i joguines, programes informàtics, 
navegadors a Internet...) i, sempre que sigui possible, hem de deixar clar que és per 
aquest motiu que hem escollit l’establiment o el producte.    

• Podem exigir que es respectin els nostres drets lingüístics i requerir el català en els 
serveis que rebem de les empreses. Si creim que ens vulneren els drets o ens sentim 
discriminats, podem fer queixes i, si cal, fins i tot reclamacions oficials.

• Podem utilitzar sempre la llengua catalana en les relacions orals 
i escrites amb l’Administració pública, inclosa l’Administració 
central de l’estat radicada als territoris de parla catalana. 
Convé que ens adrecem en català a funcionaris, agents de 
policia, jutges i fiscals, i que no renunciem als nostres 
drets lingüístics reconeguts en la legislació. Si 
l’Administració incompleix les seves obligacions, 
podem fer una queixa al Defensor del Pueblo 
(i podem fer-ho en català), i si hem sofert 
qualque tipus de vexació física i psíquica, 
podem posar una denúncia als jutjats 
corresponents o demanar assessorament 
a alguna entitat que defensi els drets 
lingüístics i la llengua catalana.

• Un àmbit en què hem de perdre la por de parlar en català és el de la Justícia.  
Tenim el dret reconegut d’expressar-nos en català oralment i per escrit als jutjats, 
ja siguem una part, la defensa o un testimoni, i de manera més limitada si som 
funcionaris del jutjat. A més, com a consumidors, podem demanar als nostres advocats 
que s’expressin en català o contractar professionals que ja ofereixin aquesta opció de 
partida.  
També a les notaries, podem demanar que es redacti o que se’ns doni la documentació 
en català; els notaris no estan obligats per llei a saber la nostra llengua, però molts la 
coneixen perquè els és un mèrit i això ens permet de fer un consum estratègic.

• Si dirigim una empresa o institució o hi tenim capacitat de decisió, hem de procurar 
que tot es faci, com a mínim, en català. Molts de nosaltres ocupam, en un o altre 
aspecte de la nostra vida, càrrecs de responsabilitat, que poden servir com a model  
i exemple a altres ciutadans (àmbit polític, empresaris, mestres, professors, periodistes, 
comunicadors, pares...). Convé, per tant, que el nostre model de comunicació sigui 
d’alta fidelitat lingüística. Un model segur i que es mostra normal, còmode i sense 
complexos és el que s’encomana i es tendeix a imitar.
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Què faig si... ... vull millorar la situació del català però em preocupen algunes situacions?

D3. Sovint m’argumenten que a casa nostra 
es parlen dues llengües, i que totes dues són 
pròpies dels ciutadans. Això és cert?
No, a casa nostra no és que hi hagi dues llengües, n’hi ha moltes més, com a mínim 160,  
i totes són pròpies de ciutadans i residents individuals. 

Així, als territoris tradicionalment de parla catalana hi ha comunitats importants de parlants 
d’urdú, xinès, àrab, amazic, quítxua, wòlof, anglès, italià, francès, i és clar, també de castellà. 
Aquesta darrera llengua és, d’entre les de la immigració, la que més parlants té,  
i fins i tot en alguns territoris ha desplaçat el català com a llengua més parlada. Tanmateix, 
l’única llengua pròpia del territori és la llengua catalana, perquè és l’única llengua que 
s’hi ha format i s’hi ha parlat històricament de manera continuada i ininterrompuda, 
sense imposicions legals, amb l’excepció de les comarques de la Vall d’Aran i la Fenolleda, 
on l’occità és la llengua pròpia, i les comarques interiors del País Valencià, on la llengua 
històrica és el castellà. 

En la Declaració universal dels drets lingüístics, iniciativa impulsada pel PEN Club 
Internacional i amb el suport de la UNESCO, s’estableix que “la denominació de llengua 
pròpia d’un territori fa referència a l’idioma de la comunitat històricament establerta en 
aquest espai”. De tota manera, en el context dels països del nostre voltant, el concepte de 
llengua pròpia normalment s’expressa com a llengua nadiua, llengua autòctona o, en els 
casos en què hi ha un reconeixement oficial, llengua nacional.

Ni el castellà, ni l’alemany ni el francès ni totes les altres llengües esmentades són llengües 
pròpies del nostre territori, encara que hi hagi molta gent que les parli. El castellà i el 
francès són llengües oficials al territori perquè així ho imposen la Constitució espanyola i 
la Constitució francesa, però no són llengües pròpies: no són llengües que han nascut als 
territoris de parla catalana ni s’hi han parlat de manera continuada i ininterrompuda com a 
llengua materna durant segles, sense imposicions del poder.

A les Illes Balears, de totes les llengües esmentades, n’hi ha dues d’oficials: el català i 
el castellà. El català és oficial en tant que és la llengua pròpia, fet que reconeix l’Estatut 
d’Autonomia de 2007 a l’article 4. De l’Estatut, en destaca també la descripció que s’hi fa  
de la vinculació de les Illes Balears amb el català, com a llengua pròpia: “la llengua catalana, 
pròpia de les Illes Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors  
de la nostra societat i, en conseqüència, són elements vertebradors de la nostra identitat”. 

En canvi, el castellà, tot i que no és la llengua pròpia de les Illes Balears —com tampoc no ho 
són el xinès, l’àrab o el gallec, per exemple—, té un rang especial de llengua oficial perquè 
la Constitució espanyola la fa oficial de tot el territori estatal, amb independència de si és 
llengua pròpia del territori o no.

Convé recordar que la legislació espanyola és, en aquest punt, molt diferent de les de 
les democràcies plurilingües occidentals: la norma general és que les diferents llengües 
autòctones de l’estat són oficials als territoris on són la llengua pròpia i tradicional, i que en el 
pla de l’Administració general totes tenen el mateix rang de llengües oficials; a Espanya passa 
exactament el contrari: una sola de les llengües autòctones és oficial a tot el territori de l’estat 
i la resta només són oficials, i de manera inferior, als territoris en què són la llengua pròpia. 

Aquesta oficialitat del castellà arreu de l’estat espanyol i de manera exclusiva als òrgans 
centrals de l’estat representa un tractament no igualitari de les llengües, herència del 
règim dictatorial anterior i de concepcions nacionalistes d’estat del segle xix, ancorades 
en el supremacisme lingüístic. La desigualtat en el tractament de les diferents comunitats 
lingüístiques que estableix la Constitució espanyola no és justificable des del punt de 
vista democràtic, sobretot quan la dita Constitució reconeix que les altres llengües són 
espanyoles igual com ho és el castellà. 

La diferència en la naturalesa de l’oficialitat del català i del castellà a les Illes Balears 
s’assenyala de manera directa i explícita al preàmbul de la Llei de normalització lingüística 
de 1986: “La llengua catalana i la llengua castellana són totes dues llengües oficials de la 
comunitat autònoma, amb el mateix rang, si bé de naturalesa diferent: l’oficialitat de la 
llengua catalana es basa en un estatut de territorialitat, amb el propòsit de mantenir la 
primacia de cada llengua en el seu territori històric. L’oficialitat del castellà, establerta per 
la Constitució a tot l’Estat, es basa en un estatut personal, a fi d’emparar els drets lingüístics 
dels ciutadans, encara que la seva llengua no sigui la pròpia del territori”.
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Què faig si... ... vull millorar la situació del català però em preocupen algunes situacions?

D4. Veig amb preocupació que cada vegada  
se sent menys català al carrer.  
Veig que l’ús del català va disminuint.
No és fàcil de disposar de dades fiables sobre el nivell real d’ús del català, i sovint les 
percepcions subjectives són enganyoses o esbiaixades. No obstant això, és cert que durant els 
primers anys del segle xxi els territoris de parla catalana han acollit un contingent immigrant 
importantíssim que ha fet davallar la proporció de parlants de la llengua pròpia en els 
diferents territoris de parla catalana. Això ha fet que augmenti el nombre de situacions en què 
els catalanoparlants s’han vist en una situació de creure que pot ser millor girar la llengua 
davant uns interlocutors que sovint s’han acomodat al fet que els catalanoparlants sempre els 
parlen en la seva llengua (el castellà).

Tot i així, cal dir que en alguns aspectes (publicitat, catàlegs, etiquetatge, documents diversos) 
el català ha experimentat una millora substancial i que en els últims anys també s’han 
incorporat a la comunitat lingüística catalana centenars de milers de nouvenguts, els quals 
han contribuït a enriquir-la i eixamplar-la.

L’aplicació generalitzada de la submissió lingüística de la majoria de catalanoparlants 
contribueix molt a invisibilitzar la presència de la nostra llengua als carrers de pobles i ciutats. 
L’estat de salut del català no és ni de lluny òptim, en gran part pel procés de 
minorització que ha patit durant segles.

L’evolució o desaparició de les llengües no és, més enllà del que poden pretendre alguns, un 
procés natural. Al contrari, és purament fruit d’un procés social i històric. Si no som nosaltres 
els qui feim la història, l’escriuran aquells que sí que estan disposats a esmerçar molts 
d’esforços per fer desaparèixer la nostra llengua. I el seu millor aliat és, precisament, el nostre 
victimisme i l’esgotament en la perseverança en la normalització de la llengua catalana.  

La nostra actitud particular de cada dia, el grau d’optimisme per encoratjar els altres i la 
nostra fidelitat lingüística en l’ús del català en totes les ocasions possibles ja són passes molt 
importants per aturar el procés de substitució lingüística. Recorda que si t’adreces a la gent en 
català, amb educació i també amb desimboltura, sense cap hostilitat, però també sense  
vergonya ni incomoditat, generalment obtendràs una resposta correcta, amb independència 
de quina sigui la llengua inicial del teu interlocutor. La nostra primera actitud és un dels 
elements més importants que determinen quina serà la resposta de la persona a qui t’adreces.  
Si entres a comprar a una botiga, fas un tràmit en una Administració pública o t’adreces a algú 
pel carrer, fes-ho amb decisió, amb veu clara i en català!

Hem de tenir present que la majoria de persones amb qui ens relacionam cada dia (amics, 
companys, veïns, col·legues) estan capacitades per entendre correctament el català. Si 
encara parles amb ells en castellà, pots provar de fer l’esforç i parlar-los també en català. 
Segurament et sorprendràs en molts de casos i et trobaràs amb persones que dominen el 

català, que mostren una actitud favorable a aprendre’l o que, 
simplement, et responen amb normalitat. Al principi, pot 

ser que et resulti un poc estrany, però en poc temps t’hi 
trobaràs còmode i veuràs que és una situació del 

tot assumible. I, més sovint del que et penses, els 
interlocutors reaccionaran de manera positiva. 

L’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes 
Balears de 2014, elaborada per la 
Universitat de les Illes Balears amb el 
suport del govern balear i la Generalitat 
de Catalunya, mostra que el 96,8 % de la 
població balear entén el català i que el 
80,5 % el sap parlar. En altres paraules:  
si parles sempre en català, més de 9  
de cada 10 persones t’entendran,  
i 8 de cada 10 tenen la capacitat de 
respondre’t en català.  
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Què faig si... ... vull millorar la situació del català però em preocupen algunes situacions?

D5. Em sent incòmode en moltes situacions  
i sembla que m’hagi de justificar  
perquè parl en català.
No hem de caure en el parany de justificar-nos per parlar en català. Encara que l’entorn no 
sempre acompanyi, ens hem de prendre el fet de parlar en català amb la màxima naturalitat: 
si ens justificam, estam legitimant el dret de l’altre a qüestionar la nostra conducta.  

Per tant, la millor opció és no entrar en discursos o argumentacions. Quan qualcú ens diu 
coses com ara “Però tu sempre parles en català?” podem, senzillament, mostrar sorpresa 
per la pregunta o no respondre directament. Aquest tipus de preguntes suposen una 
discriminació als catalanoparlants i duen implícit que parlar la nostra llengua no 
és normal: tenim els mateixos drets lingüístics que la resta de les comunitats 
lingüístiques independentment del seu nombre de parlants, i això no cal 
que ho justifiquem davant ningú. Aquesta pregunta es fa molt rarament 
als parlants de comunitats lingüístiques com la castellana, l’anglesa o 
la francesa. Una bona resposta en aquests casos és girar la pregunta 
a qui ens interroga: “Idò, sí. I tu, sempre parles en castellà?”. Hem de 
conscienciar-nos que nosaltres no cream cap conflicte per parlar la 
nostra llengua al nostre país. En tot cas, és la persona que no admet 
aquesta realitat la que pot generar el conflicte.

De fet, és una qüestió d’assertivitat i ens convé recordar que tota 
persona té el dret de no ser discriminada per raons de llengua.  
En aquest sentit, la Declaració universal dels drets humans, en l’article 
2, especifica que “tothom té tots els drets i llibertats proclamats en 
aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, 
religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o 
social, fortuna, naixement o altra condició. A més, no es farà cap distinció 
basada en l’estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al 
qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració 
fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania”.  

I la Declaració universal de drets lingüístics proclama, en l’article 5, que “totes les 
llengües són l’expressió d’una identitat col·lectiva i d’una manera distinta de percebre i 
de descriure la realitat, per tant han de poder gaudir de les condicions necessàries per 
al seu desenvolupament en totes les funcions. Cada llengua és una realitat constituïda 
col·lectivament i és en el si d’una comunitat que esdevé disponible per a l’ús individual,  
com a instrument de cohesió, identificació, comunitat i expressivitat creadora”.  

Tota persona té el dret de no donar explicacions pel fet de comportar-se com considera que 
ha de fer-ho (sempre que no agredeixi ningú, és clar). Tenim drets i els podem exercir amb 
total naturalitat!

D6. Quan vaig a l’estranger o bé em trob  
un visitant a casa i em demana quina  
és la meva llengua, no sé com respondre.
A vegades ens fa l’efecte que pel fet de parlar català hem de donar massa explicacions i és 
ben bé el contrari; només hem de dir que parlam català i que és la nostra llengua. És, per 
tant, l’única llengua nacional (el castellà també és declarada oficial per bé que és originària 
d’altres territoris). Tot seguit, però, feim algunes recomanacions que en certes situacions 
poden ser útils:

• Si qualcú ens demana si el català és “espanyol”, “castellà”, un “dialecte” o una 
“variant”, hem de dir que no, que és una llengua que té les seves varietats 

i variants pròpies, i si ens ve de gust podem dir que de fet nosaltres en 
parlam la varietat mallorquina, menorquina, eivissenca o formenterera. 

També podem afegir, si és el cas, que l’espanyol o castellà l’hem 
après a l’escola.

• Si ens demanen si el català i el castellà s’assemblen, podem 
respondre que sí, en la mesura que són totes dues llengües 
romàniques, però que en alguns aspectes el català s’assembla 
més a l’italià i al francès que no al castellà. Si el nostre 
interlocutor és una persona interessada en la cultura, també 
podem fer una referència a l’occità com a llengua més propera 
al català, i dir que és un idioma que es parla al migjorn francès.

• Si ens demanen quines llengües es parlen a Catalunya, els podem 
dir que la llengua nacional és el català però que arran dels 

moviments migratoris es parlen d’altres llengües com l’àrab, 
l’amazic, el wòlof, l’alemany o el castellà. Els podem explicar que per 

la forta aimmigració d’aquest darrer grup, tant de l’estat espanyol com 
d’Amèrica, el castellà té molts parlants a les Illes Balears.

• Si ho consideram convenient i el nostre interlocutor és culte, també podem 
explicar que tot i que el castellà no és la llengua pròpia de tot l’estat, és l’única 

oficial de l’Administració general, i que la resta de comunitats lingüístiques de l’estat 
espanyol tenen menys drets i sovint s’amaguen als estrangers. Aquesta és la raó, 
podem dir, que molts d’estrangers, com la mateixa persona que ens interpel·la,  
té un coneixement difús i força confusions respecte de la llengua catalana.
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Què faig si... ... vull millorar la situació del català però em preocupen algunes situacions?

D7. Sovint m’argumenten que els alumnes 
d’escoles privades saben més idiomes perquè 
estudien en llengües que no són el català  
i que el TIL era una bona mesura. Això és cert?
Els nombrosos estudis que s’han fet sobre l’aprenentatge de llengües assenyalen que el 
factor renda de les famílies és cabdal per comprendre’n els resultats. L’aprenentatge de 
llengües, doncs, no es pot circumscriure solament  en allò que succeeix a l’aula –que és molt 
important– sinó també en els entorns socials dels infants. 

Les escoles públiques s’han vist molt afectades per les retallades pressupostàries, fet que ha 
incidit directament en la ràtio d’alumnes-professor i la impossibilitat d’adequar els sistemes 
d’aprenentatge a allò que seria desitjable. En canvi, les escoles privades no s’hi han vist 
afectades amb la mateixa intensitat i aquest fet ha tengut repercussions evidents.

A més a més, allò que succeeix fora d’aula també té conseqüències i, per exemple, en el 
cas de l’aprenentatge de llengües estrangeres –com ara l’anglès–  si els infants es formen, 
paral·lelament, en acadèmies de reforç, campaments d’estiu, intercanvis, etc., tendran més 
facilitats per a l’aprenentatge; un aprenentatge, però, que òbviament té un sobrecost que no 
tothom es pot permetre.

Pel que fa al català, el model escolar actual que s’imparteix en aquells centres educatius 
on n’és la llengua vehicular permet incorporar-s’hi i practicar-lo en uns ambients reals, 
d’autèntica presència lingüística sostinguda. Això fa que el model acabi procurant un 
escenari de bilingüisme molt més accessible als castellanoparlants d’origen que el que es 
pugui practicar amb altres llengües. El Tractament Integral de Llengües (TIL) incorporava 
un model de vehicularitat en altres llengües que no eren la catalana, i això abocava els 
no catalanoparlants d’origen a un entorn lingüístic cada vegada més restringit que hauria 
desenvolupat unes mancances evidents  
en el coneixement i l’ús d’aquesta llengua.

D8. Parlar en català en tot moment és cosa 
d’independentistes o extremistes.
Ah, però és que parlar només en castellà, o no parlar el català, també t’etiqueta! I de fet, 
el català serveix per treure etiquetes: especialment la d’“immigrant”, la de “foraster” i la de 
“castellanoparlant”. Si tenim aquesta preocupació per les etiquetes, és perquè des de fa molts 
anys hi ha un conflicte lingüístic que no està resolt, i nosaltres, les persones del carrer, ens 
hem d’espavilar amb les conseqüències d’aquest conflicte. Per exemple, als descendents 
de l’emigració espanyola dels anys 60 sovint els preocupa que els etiquetin, perquè 
durant molts anys s’ha volgut presentar la societat com a dividida en dues comunitats: els 
“catalanoparlants” i els “castellanoparlants”. Però la realitat de la nostra societat és molt més 
complexa: ara mateix al domini lingüístic es parlen més de 300 llengües. Les llengües són 
molt més que simples etiquetes: és a dir, un marcador de pertinença a un grup determinat. 
Les llengües serveixen per fer coses: llegir, estimar, conversar amb amics, conèixer persones, 
estudiar, anar al teatre, fer activitats socials... Això és el que compta realment. I el català 
el parla molta gent diferent. Alguns es defineixen com a nacionalistes catalans, altres no; 
alguns són del Mallorca o de l’Atlètic Balears; altres, del Barça o del Real Madrid, i a molts 
no els agrada el futbol; alguns han nascut a les Illes Balears, però molts altres no. El català 
el parlen catòlics i protestants, musulmans i jueus, agnòstics i ateus. El català, en definitiva, 
és quelcom que tenim en comú, més enllà de les nostres diferències. El català és la nostra 
llengua comuna, la que ens treu etiquetes que fan mal. El més important no són les etiquetes. 
Allò ’important és estar orgullós de la teva primera llengua, la llengua (o llengües) dels teus 
pares; i orgullós, també, d’haver adoptat el català, la nostra llengua comuna.



On adreçar-me si...
vull fer una reclamació 
oficial i informar-me 
sobre què puc denunciar

Institucions o entitats on adreçar-se per interposar una reclamació oficial 
o per informar-se dels drets que podem exigir.
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Illes Balears 
En l’àmbit de les Illes Balears les vulneracions dels drets lingüístics, tant en l’àmbit de les 
administracions públiques com en el socioeconòmic, es poden posar en coneixement de les 
institucions o organitzacions no governamentals següents:

Direcció General de Política Lingüística. 
Conselleria d’Educació, Universitat  
i Recerca. Govern de les Illes Balears. 
Carrer d’Alfons el Magnànim, 29 
07004 Palma 
Tel. 971 78 46 14 
http://www.caib.es/govern/organigrama/
area.do?coduo=19

Plataforma per la Llengua 
La Rambla, 13 
07003 Palma 
Tel. 695 19 59 07 
illesbalears@plataforma-llengua.cat 
www.plataforma-llengua.cat/territorials/
illes-balears/

Obra Cultural Balear (OCB) 
Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover) 
07001 Palma 
Tel. 971 72 32 99 
www.ocb.cat

Organitzacions no governamentals

Institucions públiques
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... vull fer una reclamació oficial i informar-me sobre què puc 
denunciar?

Principat de Catalunya 

Institucions públiques

En l’àmbit del Principat de Catalunya sota administració de la Generalitat de Catalunya, les 
reclamacions oficials per vulneració dels drets lingüístics es poden fer per dues vies: 

• Vulneracions dels drets lingüístics dels consumidors (totes les queixes relacionades 
amb l’àmbit econòmic i empresarial): reclamacions oficials a l’Agència Catalana del 
Consum, organisme dependent del Departament d’Empresa i Ocupació.

• Vulneracions dels drets lingüístics dels ciutadans (totes les queixes relacionades 
amb l’àmbit de l’Administració pública i generals): reclamacions oficials a l’Oficina 
de Garanties Lingüístiques, que depèn de la Direcció General de Política Lingüística, 
o al Síndic de Greuges de Catalunya (només incompliments de les administracions 
públiques).

Agència Catalana del Consum  
Carrer Pamplona, 113  
08018 Barcelona 
Tel. 93 551 66 66 
www.consum.cat

Oficina de Garanties Lingüístiques 
(Direcció General de Política Lingüística) 
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8  
08001 Barcelona 
Tel. 93 567 10 00 
www.gencat.cat/llengua/bustia 
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On adreçar-me si... ... vull fer una reclamació oficial i informar-me de quins drets 
puc exigir?

Organitzacions no governamentals

Serveis Territorials a Lleida 
Rambla d’Aragó, 8 
25002 Lleida 
Tel. 973 03 04 99

Serveis Territorials a Girona 
Casa Solterra 
Carrer dels Ciutadans, 18, 3r 
17004 Girona 
Tel. 972 22 54 55

Serveis Territorials a Tarragona 
Carrer Major, 14 
43003 Tarragona 
Tel. 977 25 15 00

Serveis Territorials a Tortosa 
Carrer del Dr. Ferran, 4 
43500 Tortosa 
Tel. 977 44 80 70

Síndic de Greuges de Catalunya  
Passeig de Lluís Companys, 7 
08003 Barcelona 
Tel. 93 301 80 75 
www.sindic.cat

Consorci per la Normalització 
Lingüística  
Carrer de Mallorca, 272, 8è 
08007 Barcelona 
Tel. 93 272 31 00 
www.cpnl.cat 

Plataforma per la Llengua 
Carrer de Sant Honorat, 7 principal 1a 
08002 Barcelona 
Tel. 93 321 18 03 
www.plataforma-llengua.cat 

País Valencià 
En l’àmbit del País Valencià les 
discriminacions lingüístiques a 
l’Administració pública es poden 
denunciar a les institucions següents, 
o posar en coneixement de les 
organitzacions no governamentals que 
s’esmenten a continuació. Els drets 
lingüístics dels consumidors no estan 
protegits per la legislació valenciana:

Institucions públiques

Oficina del Síndic de Greuges 
Carrer de Pasqual Blasco, 1  
03001 Alacant 
Tel. 900 210 970 i 965 937 500 
www.elsindic.com

Andorra
A Andorra la legislació garanteix els 
drets lingüístics dels catalanoparlants 
tant en l’àmbit públic com en el privat. 
Per tant, si es vulneren els nostres drets, 
podem adreçar-nos al Servei de Política 
Lingüística del Govern d’Andorra per 
posar una queixa o denúncia:

Organitzacions no governamentals

Institucions públiques

Plataforma per la Llengua País Valencià  
Carrer de les Garrigues, 1  
46001 València  
Tel. 960 04 41 76 
A./e. paisvalencia@plataforma-llengua.cat

Associació Cívica per la Llengua 
Apartat de correus 884 
03200 Elx  
www.eltempir.cat

Oficina de Drets Lingüístics.  
Generalitat Valenciana.  
Avinguda Campanar, 32 
46035 València 
Tel. 961 97 00 15 
A./e. odl@gva.es 

Servei de Política Lingüística 
Placeta de Sant Esteve, Casa Motxilla 
AD500 Andorra la Vella 
Tel.: +376 806 670 
A./e. catala@govern.ad
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