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Índex temàtic

 Qüestions metodològiques

 Síntesi de resultats de ciutats de Catalunya

 Evolució temporal a cinc territoris

 L’oferta lingüística a Figueres al 2009
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Qüestions metodològiques
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Característiques de l’Ofercat
 L’Ofercat permet conèixer l’oferta lingüística d’una 

població, resumida en uns gràfics.

 Estudia els usos lingüístics públics (institucionals i no 
institucionals).

 Recull la informació a través d’un nombre determinat 
d’indicadors orals i escrits (124).

 S’estructura en cinc sectors.

 Està pensat  per repetir-lo regularment.
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Sectors i subsectors
 Administració pública

 Economia

 Societat i oci

 Mitjans de comunicació

 Ensenyament i sanitat
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LLENGUA ESCRITA LLENGUA ORAL

RETOLACIÓ
IDENTIFICATIVA

RETOLACIÓ
INFORMATIVA

COMUNICACIONS
ESCRITES

LLENGUA D’ADEQUACIÓ

LLENGUA  
D’IDENTIFICACIÓ

Factors observats



Síntesi de resultats



Síntesi de resultats 
Índexs ofercat globals

*Font: Cens lingüístic 2001.

Població que sap parlar en català*
Índex Ofercat. Resultats globals
Població que sap escriure en català*



Síntesi de resultats 
Índexs de l’administració pública 

Línies de tendència dels índexs ofercat



Síntesi de resultats 
Índexs d’economia 

Línies de tendència dels índexs ofercat



L’evolució temporal



Evolució temporal de l’índex ofercat



Evolució temporal 
dels índexs  d’economia



Evolució temporal de la retolació
identificativa dels comerços 



Evolució temporal de la llengua 
d’identificació oral dels comerços 



Ofercat Figueres



Índex Ofercat per sectors



Índex Ofercat per subsectors



Índex Ofercat per factors



Índex Ofercat de l’Administració
pública, per subsectors



Administració local i de l’estat 
per factors



Índex Ofercat d’Economia 
per subsectors



Índex Ofercat d’economia per factors 



Comerços i empreses de servei 
per factors



Índex Ofercat Mitjans de comunicació
per subsectors



Conclusions principals

 Figueres es troba situada entre les ciutats amb un nivell alt d’oferta 
en català

 Els sectors amb índexs alts sempre estan associats a 
l’administració local o de la Generalitat, com ara l’ensenyament i la 
sanitat públiques

 Els sectors o àmbits en què influeix el nombre de catalanoparlants 
inicials de la població (comerços, associacions...) també tenen un 
índex d’oferta alta o mitjà/alt, d’acord a les característiques 
sociolingüístiques de la ciutat

 Els sectors o àmbits, en general, més deficitaris (mitjans de 
comunicació, administració de l’estat...), són aquells que, també a 
Figueres, tenen més deficiències d’oferta en català




