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I. OBJECTIUS I PRINCIPIS GENERALS

1. Els objectius generals de la política lingüística a Catalunya

Els objectius generals de la política lingüística de Catalunya resulten de l’article 3 de
l’Estatut d’Autonomia i, en essència, són:

 Que tothom a Catalunya conegui les dues llengües oficials i,
 Que el català tingui la presència que li correspon com a llengua pròpia del país en

tots els àmbits de la vida social

D’una manera més concreta, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, té com a
objectius bàsics:

 Emparar i fomentar l’ús del català per tots els ciutadans i ciutadanes.
 Donar efectivitat a l’ús oficial del català i del castellà sense cap discriminació per als

ciutadans i ciutadanes.
 Normalitzar i fomentar l’ús del català en l’Administració, l’ensenyament, els mitjans

de comunicació social, les indústries culturals i el món socioeconòmic.
 Assegurar l’extensió del coneixement del català a tots els ciutadans i ciutadanes.

Es tracta de recuperar per al català la plenitud de funcions que li corresponen com a llengua
pròpia del país d’acord amb el seu pes demogràfic, tradició literària, creativitat cultural i
vitalitat social, i aconseguir que sigui instrument de comunicació, sense subordinació, en tots
els àmbits socials. Aquesta política contribueix d’una manera eficaç no tan sols a la
preservació de la identitat nacional de Catalunya, al foment de la igualtat d’oportunitats entre
els ciutadans i ciutadanes i a la cohesió social del nostre país, sinó també a la preservació
de la diversitat lingüística d’Europa i a l’enriquiment del seu patrimoni cultural.

Els objectius generals de la política lingüística catalana tenen un grau molt elevat de suport
social i ciutadà, cosa que constitueix un dels seus principals actius. En aquest sentit és útil
de recordar el resultat de dos dels estudis encarregats pel Govern de la Generalitat l’any
1999, que l’informe de política lingüística corresponent a aquell any exposava a bastament.

Segons l’estudi La política lingüística de la Generalitat i sobre l’aplicació de la Llei 1/1998,
realitzat el mes de febrer de 19991:

 el 83% de les persones enquestades estava d’acord que tota la ciutadania de
Catalunya conegués i sabés parlar català, i només el 6,6% estava en desacord amb
aquest objectiu;

 el 91,3% estava a favor de l’actuació del Govern per afavorir la llengua catalana en
productes com ara llibres, discos, diaris, pel·lícules, programes informàtics i productes
multimèdia. Tan sols el 8,7% hi estava en contra;

 el 85,9% estava d’acord amb l’afirmació “ la llengua catalana té un valor fonamental en
la conservació de la identitat de Catalunya” . Només un 2,1% hi estava en desacord.

Segons l’estudi sobre Llengua i activitat econòmica a Catalunya,2 realitzat el 1999, resulta
que el 86,2% de la població estava d’acord que a Catalunya tothom hauria de saber el
català i el castellà. Un 5,9% s’hi mostrava en desacord.  L'opinió  majoritària de la ciutadania
era que la presència del català hauria d'augmentar a les etiquetes de productes de consum
(71,4%), llibres d'instruccions d'aparells (70,7%), al cinema (62,9%), al món editorial

                                                          
1 El treball es va encarregar a l’Institut DYM i es va  fer amb 4.142 entrevistes telefòniques a residents a Catalunya
de 15 o més anys,

2 Realitzat pel Gabinet d’Investigacions Sociològiques el desembre de 1999 amb 4.021 entrevistes personals a
residents de 18 o més anys al domicili de l’entrevistat
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(58,2%), a les comissaries(52,2%) o als Jutjats (50,2%) o les notaries (47%). Els que
consideraven que la presència del català havia de disminuir eren sempre molt minoritaris
(entre l'1,3% i el 4,1%) en tos els sectors.

Aquest suport social resulta també de les enquestes d’opinió que, periòdicament,  es fan a
Catalunya per conèixer el grau d’acceptació de l’acció de govern, en les quals la política
lingüística és la més valorada de totes les accions sectorials de la Generalitat i obté, en una
puntuació d'1 a 10, una qualificació de notable.

Taula 1.   Evolució de l’opinió pública sobre la gestió del Govern de la
Generalitat i sobre la gestió específica en l’àmbit de la política lingüística

Data del sondeig Mitjana del govern Àmbit de la llengua Posició relativa
Febrer 1998 6,20 6,81 Primera
Juliol 1998 6,21 6,59 Primera
Març 1999 6,40 6,80 Primera
Abril 2000 6,14 6,35 Primera
Juny 2000 6,26 6,48 Primera
Novembre 2000 6,33 6,62 Primera

2. Uns objectius específics per a la sisena legislatura

2.1 Els punts bàsics del  programa del Govern
El conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, va exposar al Consell Social de la Llengua Catalana
el 29 de febrer de 2000, i a la Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya el
23 de març, les seves prioritats en matèria de política lingüística, en el marc de les
actuacions que preveu la Llei 1/1998. Aquestes prioritats es poden resumir en els 17 punts
següents:

1. Continuar el procés de desplegament reglamentari de la Llei de política lingüística, amb la
tramitació, almenys, dels sis decrets següents:

a) Decret de traducció i interpretació jurades;
b) Decret del Consell Social de la Llengua Catalana;
c) Decret que estableix el procediment per al canvi de denominació oficial dels nuclis

de població;
d) Decret d’establiment de la Comissió de Toponímia de Catalunya;
e) Decret sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en els processos

de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions de
Catalunya,

f) Decret sobre l’avaluació dels coneixements de català.

2. Continuar incidint en el món socioeconòmic, per mitjà de convenis amb empreses i
organitzacions empresarials i sindicals, perquè  el català sigui present a la publicitat exterior,
a la retolació i la senyalització, les comunicacions empresarials, les pòlisses bancàries i
d’assegurances i, en general, al món econòmic, i insistir en la política d’elaboració i difusió
de recursos terminològics  que es fa des del TERMCAT, el procés d’adequació del Consorci
per a la Normalització Lingüística a les necessitats actuals d’assessorament lingüístic de la
petita empresa i la col·laboració amb els serveis lingüístics de sindicats i organitzacions
empresarials.

3. Augmentar la presència del català a la premsa diària, de manera especial a la premsa
esportiva i a la premsa periòdica de quiosc, amb l’objectiu de superar, a final de la
legislatura, el 30% de català en el percentatge de premsa diària venuda a Catalunya.

4.  Augmentar la presència del  català a la ràdio comercial  per aconseguir a final de la
legislatura que més del 75% de les emissores de freqüència modulada emetin més del 50%
del seu temps d'emissió en català
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5. Incrementar la presència de la llengua catalana en l’oferta cinematogràfica per la via del
doblatge, tancant un acord amb FEDICINE en relació amb el Decret 237/1998, i també per
lavia de la producció de pel·lícules en català, amb la creació, com a organisme de foment i
suport, de l’Institut Català de les Indústries Culturals.

6. Incidir al mercat del vídeo i del DVD aprofitant l’oportunitat que les noves tecnologies
representen per al català, que permeten la incorporació de diverses bandes de so a una
sola banda d’imatge.   

7. Facilitar la disponibilitat en català dels sistemes operatius de més penetració en el mercat
i, en col·laboració amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
seguir la línia de foment i suport a l’elaboració i difusió d’eines de reconeixement de text i de
parla, de síntesi de veu i de traducció automàtica i assistida.

8. Mantenir una oferta pública de cursos de català per a adults a tot el territori amb ajuts als
cursos de català per a adults, especialment als que s’ofereixen per mitjà del Consorci per a
la Normalització Lingüística, racionalitzant-ne l’oferta tant pel que fa als nivells com pel que
fa a la distribució territorial i tenint en compte la nova immigració i els cursos dissenyats a
mida per a empreses.

9. Acabar el projecte del nomenclàtor toponímic oficial encarregat pel Parlament al Govern i
a l’Institut d’Estudis Catalans, aplicar-ne les conclusions i editar-lo.

10. Aconseguir un increment de l’ús del català a la documentació notarial, als registres
públics i a les actuacions dels professionals del dret, i aconseguir també, que els grans
agents econòmics, com són les entitats financeres i asseguradores, utilitzin més el català en
llurs actuacions jurídiques.

11.  Incrementar la col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i  elaborar unes línies
comunes d’actuació en matèria de llengua i de cultura; mantenir la relació de coordinació
amb el Govern d’Andorra, amb el Municipi de l’Alguer, amb la Universitat de Perpinyà i els
ajuntaments i organitzacions de la Catalunya Nord que promouen l’ensenyament de català, i
iniciar relacions estables amb la Diputació General d’Aragó.

12. Donar  suport a l’activitat normativitzadora de l’Institut d’Estudis Catalans i vetllar per la
defensa de la unitat del català.

13. Donar suport a l’activitat d’elaboració, normalització i difusió de recursos terminològics
del TERMCAT.

14. Participar d’una manera activa a l’Any Europeu de les Llengües que la Unió Europea ha
declarat per a l’any 2001, amb l’objectiu d’augmentar la consciència que la diversitat
lingüística és una de les riqueses de la Unió i preparar el camí perquè el català passi a tenir
la consideració de llengua oficial d’Europa, amb independència que sigui o no llengua de
treball en el marc de la reforma del règim lingüístic de les institucions europees que haurà
de comportar l’ampliació de la Unió als països de l’Est.

15. Crear un organisme estable per a la projecció exterior de la llengua catalana que podria
incorporar les institucions d’altres països catalans.

16. Insistir en la necessitat que Espanya ratifiqui la Carta europea de les llengües
minoritàries i modifiqui les normatives estatals que dificulten l’ús del català.

17. Mantenir la política de protecció i foment de l’aranès sempre d’acord amb el Consell
General de la Vall d’Aran, amb suport al seu ús oficial  i a l'ensenyament.
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2.2. La Moció 14/VI del Parlament de Catalunya

Poc després de la compareixença del
conseller Jordi Vilajoana davant de la
Comissió de Cultura del Parlament, i
concretament en la sessió tinguda el 26
d’abril, el Ple del Parlament va aprovar,
sense cap vot en contra, la Moció 14/VI,
sobre política lingüística, especialment pel
que fa al balanç de l’aplicació de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.  Aquesta Moció, una nova
mostra del consens polític en el suport a la
llengua catalana, coincideix en molts dels
punts del programa exposat pel conseller i
insta el Govern de la Generalitat a:

a) Editar i difondre el mapa sociolingüístic de Catalunya, dins el proper període de
sessions i presentar, en el mateix període, l’informe sobre l’aplicació de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística, corresponent a l’any 1999.

b) Incrementar les dotacions pressupostàries destinades als organismes encarregats de
dur a terme la política lingüística, com ara el Consorci per a la Normalització Lingüística,
el TERMCAT, l’Institut d’Estudis Catalans i els serveis lingüístics de sindicats i
universitats.

c) Vetllar perquè s’impulsi la presència del català com a llengua docent a les autoescoles i
s’asseguri l’existència de versions catalanes del material didàctic i dels exàmens, en
condicions no inferiors al castellà.

d) Presentar un projecte de mesures pel que fa a bonificacions i exempcions fiscals per
activitats relacionades amb la normalització lingüística.

e) Elaborar, en el termini màxim de dotze mesos i concertadament amb els agents
econòmics i socials implicats, un programa periodificat de foment de l’ús del català en
l’àmbit socioeconòmic, que inclogui les mesures més adequades per  incrementar la
presència d’aquesta llengua en la senyalització i els cartells d’establiments oberts al
públic, en els documents d’oferta de serveis, inclosos els menús, les cartes de vins i les
llistes de preus dels establiments de l’hoteleria i la restauració, en les factures, en les
nòmines i en els contractes de treball, i també en la publicitat, l’etiquetatge i els rètols de
caràcter fix de l’interior dels centres de treball, i promoure la inclusió de clàusules
lingüístiques en els convenis col·lectius, d’acord amb el model aprovat pel Consell de
Treball de Catalunya.

f) Incloure, en les bases per a l’atorgament de subvencions destinades a la formació
ocupacional, el requisit que almenys el 50% dels cursos es facin en llengua catalana.

g) Fer possible, en el transcurs d’aquesta legislatura, la recepció correcta a Catalunya de
les televisions d’altres territoris que emeten en llengua catalana, i també de les que
emeten, dins l’Estat, en llengües altres que el castellà, com el basc i el gallec, i
promoure la modificació de la legislació, sobre tercers canals.

h) Presentar, en el curs acadèmic 2000-2001, un estudi que avaluï la situació de la llengua
catalana en l’ensenyament secundari, per poder adoptar, si escau, les mesures
necessàries per al compliment del que estableixen els apartats 1, 4, i 6 de l’article 21,
relatiu a l’impuls de l’ús vehicular del català, de la Llei 1/1998.

i) Presentar, en el termini d’un any, un programa de producció, edició i distribució de
material escrit i auditiu en català per a persones invidents o amb disminució de les
facultats auditives, i també l’oferta cultural bàsica en català per a aquest sector.

j) Continuar el procés progressiu de desplegament reglamentari i d’implantació concertada
de la Llei 1/1998, tot adoptant les mesures necessàries per a assegurar-ne el
compliment en tots els àmbits.
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De l’estat d’acompliment dels objectius marcats pel Parlament i pel conseller de Cultura, i de
les actuacions realitzades l’any 2000 per a complir-los, se’n dóna raó al llarg d’aquest
informe.

3. El desplegament de la Llei 1/1998, de 7 de gener, i les dotacions pressupostàries

3.1. El desplegament reglamentari
Durant l’any 2000 ha continuat el procés de desplegament reglamentari de la Llei de política
lingüística i s’han aprovat tres decrets, de manera que ja són 11 els aprovats des de febrer
de 1998. Els de 2000 són:

 Decret 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació jurada, que equipara el
català al castellà en l’activitat de la traducció i interpretació jurades en preveure la
traducció i interpretació directa i inversa, regula l’habilitació professional i dóna caràcter
oficial a aquestes activitats i incrementa el nivell de titulació requerit per participar a les
proves, estableix que el nomenament de traductor o intèrpret oficial es fa per resolució
del director o directora general de Política Lingüística i regula el registre oficial i el
carnet. També regula les proves i n’estableix el contingut general. L’augment de
contractació pública i mercantil en català impulsada per la Llei de política lingüística i la
creixent internacionalització de l’economia catalana han fet necessària la nova
regulació.

 Decret 148/2000, d'11 d'abril del Consell Social de la Llengua Catalana, que ha adequat
les seves funcions al marc normatiu de la Llei 1/1998, n’ha fet més àgil el funcionament
amb la constitució de la Comissió Permanent i la simplificació del sistema de renovació,
i permet potenciar la tasca del Consell Social amb la creació de comissions d’estudi
sectorials o territorials, tot plegat amb l’objectiu de donar més vitalitat a aquest
organisme consultiu i de consens ciutadà al voltant de la llengua catalana al qual
s’atribueix de manera expressa la funció d’emetre dictamen cada any en relació amb
l’informe sobre política lingüística que preveu l’article 39 de la Llei.

 Decret 172/2000, de 15 de maig, pel qual es deroga el Decret 237/1998, de 8 de
setembre, sobre mesures de foment de l’oferta cinematogràfica doblada i subtitulada en
llengua catalana. Un cop assolit el compromís de les principals empreses distribuïdores
americanes de doblar al català, de manera regular i sistemàtica, algunes pel·lícules,
aquest Decret els permet sumar-se de manera voluntària al procés de recuperació de la
llengua catalana, tal com s’exposa al capítol dedicat a la cinematografia.

D’altra banda, a final d’any hi havia enllestits, pendents només del dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora, tres decrets més, que en el moment de presentar aquest informe ja han
estat aprovats. Són:

 Decret 59/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableix la Comissió de Toponímia, i es
modifica el Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia

 Decret 60/2001, de 23 de gener, pel qual es regula el procediment per al canvi de
denominació dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades

 Decret 49/2001, de 6 de febrer, sobre la provisió interina de places dels cossos de
metges forenses, oficials, auxiliars i agents de l’Administració de justícia a Catalunya,
mitjançant el nomenament de personal interí.

També eren en estat avançat de tramitació, i es preveu d’aprovar-los l’any 2001. Són:

 Decret sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
 Decret sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en els processos de

selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions de
Catalunya.

Finalment,atès que afecten l’organització d’actuacions concretes de política lingüística, tot i
que es tracta de normes d’organització de l’Administració de la Generalitat, cal fer referència
al Decret 127/2000, de 3 d’abril, d’estructuració del Departament d’Universitats, Recerca i
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Societat de la Informació, i al Decret 149/2000, també de 3 d’abril, pel qual s’actualitzen els
fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament
de Cultura, que entre d’altres, regula els fitxers d’empreses i professionals de la llengua
catalana del món de la correcció, la traducció, la interpretació i l'ensenyament per a adults,
que gestiona la Direcció General de Política Lingüística.   

3.2. Les dotacions pressupostàries
Pel que fa a les dotacions pressupostàries de la Direcció General de Política Lingüística,
l’any 2000 va arribar a 2.093 milions de pessetes, sense comptar el capítol primer, amb un
creixement de 15 milions en relació a l’any 1999. En els darrers anys, el pressupost de la
Direcció General ha passat de 1.484 milions de 1997 a 1.889 milions el 1998, a 2.078
milions el 1999 i 2.093 el 2000, sempre sense comptar el capítol primer. També han
augmentat diverses partides destinades al foment del català en altres unitats del
Departament, en especial a la Direcció General de Promoció Cultural. A títol indicatiu
destaquen els imports destinats a les següents institucions o activitats:

Taula 2 . Pressupost del Departament de Cultura destinat al foment del català

Actuació 1997 1998 1999 2000
MPTA MPTA MPTA MPTA

Premsa en català 618 704 853 860
Llibre en català 219 220 254 279
Producció cinematogràfica 607 470 706 684
Doblatge de pel·lícules 23 50 54 192
Vídeo 12 23 20 22
Prod. discogràfica i cançó 44 47 53
Informàtica. Indústries de la llengua * 110 208 20
Consorci  Normalització Lingüística 1.026 1.300 1.340 1.370
Centre Terminologia TERMCAT 124 152 159 167
Organitzacions sense ànim de lucre (1) 45 64 83 93
Lectorats catalans a l’exterior * 100 100 100 110
Institut d’Estudis Catalans* (2) 446 508 567
* Conjuntament amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació
1. No inclou ajuts atorgats pel Departament de la Presidència, que el 2000 han estat de 69 MPTA
2. Els anys 1998 i 1999 no es va comptabilitzar una partida de 50 MPTA de la CIRIT

Tot i que la competència en matèria de política lingüística correspon al Departament de
Cultura, d’acord amb el principi d’aplicació coordinada que comporta la implicació de tots els
departaments de la Generalitat en aquesta política, algunes de les actuacions clau per a la
difusió del coneixement i de foment de l’ús del català, com són el sistema educatiu i
universitari, els mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Radio i Televisió i el
funcionament de l’Administració catalana en català, no són comptats en aquestes partides i
afecten de manera general tot el pressupost destinat a aquesta activitat. Els programes
d'ensenyament d'adults, el de l’Administració de justícia, els d’atenció sanitària, els de
recerca i societat de la informació o el desplegament dels mossos d'esquadra són altres
actuacions que incideixen positivament en el conjunt de la política lingüística del Govern
d’una manera que no permet la valoració econòmica separada del seu vessant  lingüístic.

3.3. La ratificació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i el procés de
modificació de la legislació de l’Estat
L’any 2000 el Govern de l’Estat va presentar al Congrés dels Diputats la proposta de
ratificació per part d’Espanya de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries en
els termes en què l’havia votat la seva Comissió d’Exteriors el desembre de 1999 en un
tràmit que no es va cloure a causa del final de la legislatura. El 19 d’octubre de 2000
l’esmentada Comissió d’Exteriors hi va introduir unes esmenes i va aprovar-la per unanimitat
amb un contingut satisfactori tant pel que fa a la llengua catalana que, sense veure-hi
discutida la unitat, hi rep la màxima protecció que la Carta preveu en els tres territoris on és
oficial i queda protegida a l’Aragó, com pel que fa a l’aranès, que hi rep una atenció
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especial. El 20 de desembre, el Senat va aprovar la ratificació sense introduir cap
modificació a la proposta del Congrés.

És remarcable l’opció que ha fet l’Estat en matèria d’ensenyament, atès que ha optat per la
modalitat de fer “ l’ensenyament en la llengua regional o minoritària”  en totes les etapes del
sistema educatiu i en matèria de Justícia, on es compromet a assegurar que els organismes
jurisdiccionals, a sol·licitud d’una de les parts, portin íntegrament el procediment en la
llengua de què es tracti, cosa que pot comprometre’l a la modificació d’algunes normes
processals. En matèria d’Administració pública, cultura, mitjans de comunicació i vida
econòmica, la protecció que l’Estat s’ha compromès a donar a les llengües reconegudes
com a oficials en els estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes del País Basc,
Catalunya, les Illes Balears, Galícia, València i Navarra, és la més alta que la Carta preveu.
Una protecció que s’aplicarà a l’aranès, al català i l’aragonès a l’Aragó i a l’asturià a Astúries
“quan d’una manera raonable es pugui aplicar d’acord amb els objectius i principis de la
Carta” , és a dir, segons la realitat sociolingüística de cada lloc.

Espanya, que va signar la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries el 5 de
novembre de 1992, es convertirà en el tretzè país d’Europa que la ratifica. A final del 2000 la
Carta estava en vigor a Croàcia, Finlàndia, Alemanya, Hongria, Liechtenstein, els Països
Baixos, Noruega, Suècia i Suïssa i l’havien ratificada, també, la República Txeca, Eslovènia
i el Regne Unit, països on entrarà en vigor el 2001.  Es preveu que la Carta entri en vigor a
Espanya el dia 1 d’agost de 2001.

En la línia marcada per la Resolució 469/V del Parlament de Catalunya, aprovada el 30 de
desembre de 1997, l’any 1998 el Parlament va adoptar els acords de presentar a les Corts
Generals 4 proposicions de llei de modificació de lleis estatals que impedeixen l’ús del
català a determinats àmbits, a les quals l’any 1999 se'n va sumar una cinquena. Són:

a)  Proposició de llei d’incorporació de les llengües de l’Estat a les monedes i els bitllets de
l’euro emesos a l’Estat espanyol.
b) Proposició de llei orgànica d'incorporació de les llengües oficials als passaports i
documents d'identitat.
c)  Proposició de llei d'incorporació de les llengües oficials als permisos de conduir.
d) Proposició de llei orgànica de modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial en
matèria de funcionaris d'Administració de Justícia.
e) Proposició de llei sobre l’ús de les llengües de l’Estat en l’emissió de segells i altres
efectes postals

Atès que la legislatura de les Corts Generals es va acabar sense que s’haguessin aprovat,
el Parlament de Catalunya va sol·licitar novament l'admissió a tràmit de les proposicions de
llei la primavera del 2000. En finalitzar l’any el Congrés dels Diputats havia rebutjat la
primera i la quarta.

4. La difusió de la legislació vigent i de les actuacions realitzades

4.1 L’informe sobre política lingüística de l’any 1999
El 21 de juny, en compliment del que disposa l’article 39.2 de la Llei 1/1998, el conseller de
Cultura va portar a la Mesa del Parlament  l’Informe sobre política lingüística de 1999, que
va publicar, íntegrament, el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya,  número 82/VI, d’11
de juliol.

L'informe esmentat va ser presentat amb caràcter previ al Consell Social de la Llengua
Catalana en la reunió ordinària del dia 6 de juny de 2000 i se'n va difondre el contingut als
mitjans de comunicació. En aquest cas el document tramès al Parlament va anar
acompanyat de les memòries d’activitats de la Direcció General de Política Lingüística, del
Consorci per a la Normalització Lingüística i del Centre de terminologia TERMCAT, així com
de la memòria general de política lingüística, elaborada per la Direcció General amb les
actuacions realitzades pels departaments. El Consell Social, per mitjà de la ponència de
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seguiment del Pla general, va estudiar tots els documents esmentats i el dia 6 de juny va
aprovar el Dictamen d’avaluació, que valora de manera positiva les actuacions dutes a
terme l’any 1999, tot i que reclama de manera expressa més atenció a l’àmbit del dret i la
justícia. El Consell també fa tot un seguit de recomanacions, algunes de formals (redacció
seriada dels informes, comparació de resultats any per any, ressenya del compliment o no
de les indicacions fetes en el Dictamen, entre altres) i unes altres més de fons, com són la
necessitat de conèixer el grau de coneixement de català dels nois i noies quan acaben
l’ensenyament obligatori, la necessitat de comptar amb una presència significativa de la
llengua catalana a l’oferta cinematogràfica o la necessitat d’avançar en la presència del
català a l’ensenyament universitari.

A més de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya,  l’Informe sobre
política lingüística. 1999  ha estat editat per la Direcció General corresponent per fer-ne la
màxima difusió. L’Informe es pot consultar a l’adreça d’Internet
http://cultura.gencat.es/llengcat en català, en castellà i en anglès.

4.2. Els tríptics “A dreta llei”
Per fer difusió de la legislació lingüística d’una manera senzilla i a l’abast de tothom, s’ha
editat i distribuït la col·lecció de tríptics A dreta llei, que ha arribat a 8 títols, tres dels quals
s'han editat per primer cop el 2000.  Contenen informació sobre les matèries de:

 Noms i cognoms
 Documents notarials
 Documents bancaris, mercantils i d’assegurances
 Toponímia
 Retolació comercial
 Hostaleria
 Atenció al públic
 Comunicacions empresarials

En total s’han distribuït més de 300.000 exemplars d’aquests tríptics, el doble que l’any
anterior, amb la col·laboració dels departaments de la Generalitat, el Consorci per a la
Normalització Lingüística, el Col·legi de Notaris de Catalunya, l’Agrupament de Botiguers i
Comerciants de Catalunya, la UCEAC (Unió Catalana d'Entitats Asseguradores i
Reasseguradores) i altres empreses i organitzacions empresarials i sindicals i associacions
cíviques de naturalesa diversa. El contingut d’aquests tríptics s’ha incorporat al web de la
Direcció General perquè es puguin consultar en línia i també s’han difós, amb adaptacions,
per mitjà d’algunes publicacions locals i sectorials.
D’altra banda, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions ha elaborat i editat un
Catàleg sobre normalització lingüística, del qual s'ha fet un tiratge de 7.500 exemplars, per
fer difusió de totes les publicacions sobre llengua editades pels diversos departaments de la
Generalitat en els darrers anys.

4.3 Altres mitjans de difusió especialitzada
Pel que fa a la difusió de la legislació lingüística catalana en
un àmbit especialitzat, l’any 2000 han aparegut els números
31 i 32 de la revista especialitzada en dret lingüístic Llengua i
Dret editada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya. La revista, que va iniciar la seva publicació l’any
1982, publica articles doctrinals i pràctics sobre dret lingüístic
català i comparat i unes ressenyes detallades i completes de
la legislació i la jurisprudència referent a la llengua catalana,
té més de 200 subscriptors i se’n fa una notable difusió a
biblioteques especialitzades.

Igualment, l’any 2000 han sortit els tres números
corresponents a l’any (17, 18 i 19) de la revista Llengua i Ús,
que  edita  la Direcció  General de  Política Lingüística des de

http://cultura.gencat.es/llengcat
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1995, estructurada en les seccions de dinamització, assessorament i terminologia, didàctica,
sociolingüística, bibliografia, notes i notícies. Concebuda com una eina de formació i
informació continuada per a persones que treballen en planificació lingüística, Llengua i Ús
compta amb més de 700 subscriptors de pagament i té un tiratge de 2.200 exemplars.

També s’ha editat, amb el suport de l’Institut d’Estudis Autonòmics (IEA), el llibre Público y
privado en la normalización lingüística: cuatro estudios sobre derechos lingüísticos del
professor Antoni Milian i Massana, que contribueixen a la constitució d’un cos de doctrina
jurídica a l’entorn de la Llei 1/1998, que se suma a les publicacions de Estudis jurídics sobre
la Llei de política lingüística,  editats el 1999 per Marcial Pons amb el suport de l’IEA o la
publicació de les actes de les Jornades sobre la Llei de política lingüística, organitzades pel
mateix Institut amb el suport del Departament de Cultura el febrer de 1998 i de les actes del
Col·loqui Legislació i polítiques lingüístiques comparades, organitzat pel Departament de
Cultura i el Govern del Quebec l’octubre de 1999, que han estat editades el 2000.

4.4 La llengua catalana a Internet
Amb la voluntat d'oferir també per Internet informació sobre la llengua catalana, s'ofereixen
tres webs específics.

Les pàgines de llengua del lloc web del Departament de Cultura
(http://cultura.gencat.es/llengcat/), en les quals hi ha informació sobre organismes per al
foment de la llengua catalana, legislació lingüística, temes d’assessorament lingüístic,
informació de llocs, mètodes i bibliografia per aprendre català i els certificats de llengua
catalana, així com informacions diverses sobre pel·lícules i programari en català i
subvencions, han tingut 145.604 accessos.

Les pàgines del lloc d’Internet del Consorci per a la Normalització Lingüística
(http://www.cpnl.org), amb informació sobre les activitats del Consorci i la seva oferta de
cursos han tingut 49.859 accessos.

Les pàgines del lloc d’Internet del Centre de Terminologia TERMCAT
(http://www.termcat.es), amb informació sobre el centre i la seva activitat, una agenda sobre
jornades i congressos d’interès per a terminòlegs, els criteris per a la normalització de
neologismes i els serveis  Biblioteca terminològica,  Neoloteca, i el Cercaterm un servei
automatitzat i multilingüe de consultes terminològiques, han tingut 278.495 accessos.

5. Actuacions de seguiment de la situació del català

5.1. Estudis realitzats
El canvi social i d’actituds que pretén qualsevol política lingüística sempre és lent. Per això
és convenient de dotar-se d’instruments que  permetin fer un seguiment continuat no només
de les actuacions que es realitzen per contribuir al canvi esmentat i del seu resultat concret,
sinó també de la situació social de la llengua, en el nostre cas la catalana. Amb aquesta
finalitat, una de les unitats de la Direcció General de Política Lingüística, l’Institut de
Sociolingüística, té precisament aquest objectiu.

L'any 2000  s’han encarregat quatre estudis d'abast divers per conèixer la realitat de la
situació del català i del seu ús, especialment en els àmbits econòmics. Aquestes estudis
són:

 La llengua als supermercats i hipermercats de Catalunya 2000 realitzat per l’empresa
IPSOS-Eco.

  Estudi sobre els usos lingüístics a les estacions de servei catalanes realitzat pel Centre
Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona.

http://cultura.gencat.es/llengcat/
http://www.cpnl.org
http://www.termcat.es
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 Els usos lingüístics en les empreses associades a la Confederació d’Empreses de la
Comarca de Terrassa, realitzat per l'Institut DEP.

 Els usos lingüístics a les empreses associades a la UCEAC  realitzat també per l’Institut
DEP.

A aquests estudis cal sumar-n’hi tres més als quals s’ha donat suport:

 Comprovació empírica dels avenços de la política lingüística de la Generalitat de
Catalunya (1993-2000), realitzat pel professor E. Querol, amb la finalitat d’esbrinar
l’evolució entre els resultats obtinguts en un treball semblant fet el 1993 i el present. El
treball, de tipus qualitatiu, s’ha fet sobre mostres de 500 enquestes elaborades amb la
col·laboració del Departament d’Ensenyament.

 Usos i actituds sobre la llengua catalana a Catalunya, realitzat per un grup
d’investigadors amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística i de la
Fundació Bofill.

 Llengua i hàbit de lectura de premsa esportiva,  realitzat per METRA SEIS, SA, per
encàrrec conjunt de El Mundo Deportivo  i el Departament de Cultura.

 Estudi Els usos lingüístics als centres col·laboradors de formació ocupacional, realitzat
per encàrrec del Departament de Treball.

5.2 L’Ofercat i altres instruments per  mesurar l’ús del català
L’any 2000 s’ha continuat treballant en l’elaboració d’uns instruments de mesura de l’ús del
català per fer-ne l’aplicació territorial o sectorial.

Pel que fa a l’aplicació territorial, a partir del treball realitzat el 1999 pel Consorci per a la
Normalització Lingüística (Centre de Normalització Lingüística L'Heura, de Santa Coloma de
Gramenet) amb l’assistència de la Direcció General de Política Lingüística, una comissió
tècnica ha treballat en l’aplicació informàtica que ha de permetre d’aplicar l’Ofercat a
qualsevol localitat. L’experimentació del producte es farà l’any 2001 a cinc poblacions de
Catalunya (Tarragona, Manresa, Tremp, Lloret de Mar i el districte de la Ciutat Vella de
Barcelona) i, d’acord amb els convenis de col·laboració signats amb el Govern de les Illes
Balears, a Calvià. La tria de les localitats en les quals es farà l’experimentació ha tingut en
compte criteris de diversitat territorial, demogràfica, d’índex sociolingüístic, d’activitat
econòmica principal i d’existència o no d’estudis previs. Les principals característiques de
l’Ofercat  són:

 És un instrument d’aplicació territorialitzada que facilita el coneixement de la realitat i
de l’evolució del català a pobles i ciutats.

 Mesura l’oferta de català que pot rebre la ciutadania en una població, però no les
comunicacions interpersonals.

 Agrupa la informació en quatre sectors bàsics: Administració pública, economia i
societat, mitjans de comunicació i educació i sanitat.

 Cada sector es divideix en subsectors o àmbits.
 S’observen cinc factors. Tres relacionats amb la llengua escrita (retolació identificativa

i informativa i comunicacions escrites) i dos amb la llengua oral (identificació oral i
adequació en la resposta).

Per tal de contribuir a elaborar, amb criteris estadístics, un conjunt de dades sectorials,
seriades i comparables s’ha continuat el treball d’experimentació dels indicadors d’ús de
català amb metodologies diverses (censals, estadístiques, enquestes o mostres aleatòries).
El projecte permetrà comptar amb un sistema d’indicadors lingüístics d’activitat, d’impacte i
de situació. Actualment s’està acabant l’aplicació informàtica i s’ha fet el seguiment del
sistema d’obtenció de dades per mitjà dels diferents departaments de la Generalitat que, en
part, nodreixen de dades aquest informe.
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II. EL CONEIXEMENT I L’ÚS DEL CATALÀ L’ANY 2000

1. Qüestions sobre l’evolució de la situació del català

Quin és l’estat de la situació de la llengua catalana a Catalunya al final del segle XX?

Des del mateix moment en què es va iniciar el procés de normalització lingüística, és a dir,
de reversió del procés de substitució a què el català va estar sotmès a partir de 1714 i
sobretot entre 1939 i 1976, hi ha hagut opinions oposades sobre el resultat que se’n podia
esperar, atesa la situació sociolingüística de 1976 i la capacitat d’acció política de la
Generalitat.

Tothom coincideix, però, a reconèixer com a positiu l’increment inqüestionable de l’extensió
social del coneixement del català que les dades seriades obtingudes per mitjà del cens
permeten de constatar: d’un 54% que sabia parlar el català l’any 1975 s’ha passat a un 75%
el 1996.  L’increment del coneixement era precisament l’objectiu bàsic de la Llei 7/1983, de
18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya.

Davant d’aquestes dades, la preocupació se centra en la qüestió de “ l’ús social” . La Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística respon a aquesta preocupació i a la voluntat
política d’incrementar-lo. Però en aquest camp no és fàcil d’obtenir dades seriades que
permetin  constatar si s’avança o es retrocedeix. La dificultat resulta de la mateixa dificultat
d’establir sistemes de mesura objectius i fins i tot és difícil d’aclarir què s’entén per “ ús
social” .  Les dades sobre ús personal i familiar, sobre la llengua d’ús en determinades
situacions comunicatives, sobre la llengua de recepció de missatges i productes i sobre
presència de la llengua catalana en determinats sectors clau de l’economia, la cultura, el
lleure, o l’ensenyament poden fer aquesta funció. Però  ara per ara no es disposa d’aquesta
informació d’una manera general i seriada.

Tot i això, en aquest punt de l’Informe sobre política lingüística de l'any 2000, el darrer del
segle XX, s’ha considerat adequat fer una anàlisi breu sobre la situació general del català a
Catalunya per emmarcar les actuacions de política lingüística que el Govern promou i amb
el benentès que totes les dades que ofereix l’Informe són una contribució a aquesta anàlisi.

2. L’extensió social del  coneixement del català

L'aplicació de qualsevol política lingüística requereix un coneixement profund de la realitat
sociolingüística de la societat en la qual s'aplica. Per això l'article 39 de la Llei de política
lingüística estableix que el Govern ha d'elaborar un mapa sociolingüístic de Catalunya, que
ha de ser revisat cada cinc anys, per adequar a la realitat la seva acció de política lingüística
i, alhora, per valorar la incidència de les actuacions fetes.  Per donar compliment a aquest
mandat, l’any 1998 es va aprovar el Decret 240/1998, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el
mapa sociolingüístic de Catalunya i es declaren oficials les dades estadístiques sobre el
coneixement de la llengua catalana resultants de l’Estadística de població de Catalunya
referida al dia 1 de maig de 1996.

Seguint la sèrie dels estudis realitzats sobre el padró de 1975 i el cens de 1981, i els censos
de 1986 i 1991, la Direcció General de Política Lingüística ha editat l’any 2000 el treball El
coneixement del català.1996. Mapa sociolingüístic de Catalunya, elaborat pels professors de
la Universitat de Barcelona doctors Francesc Xavier Vila i Jaume Farràs i per l’expert
Joaquim Torres. El treball, que segueix l'estructura dels tres anteriors (1975-1981, 1986,
1991), està dividit en vuit capítols: Introducció general i metodològica, L'evolució del
coneixement del català a partir de les dades censals, Llengua, població i territori, Llengua i
edat, Llengua i sexe, Llengua i origen geogràfic, Llengua i grau d'instrucció, Llengua i
estructura social i Les llengües a la Vall d'Aran. La publicació va ser presentada el 23 de
novembre, en una jornada en què també es van presentar altres estudis encarregats per la
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Direcció General. Tot i que l’estudi és refereix a 1996, és bo de resumir aquí algunes de les
seves conclusions.

1.Continua creixent el coneixement del català en les quatre habilitats bàsiques en el conjunt
de Catalunya. La taula següent ho explicita d’una manera clara.

Taula 3. Evolució de les competències bàsiques de coneixement del català

1975 1981 1986 1991 1996
% % % % %

Entén 74,3 80,98 90,61 93,76 94,97
Parla 53,1 - 64,08 68,34 75,30
Llegeix - - 60,56 67,56 72,35
Escriu 14,5 - 31,53 39,94 45,84

Per províncies, els graus més  elevats de coneixement de català el 1996  corresponen a la
de Lleida, (Entén = 98,2%; Parla = 88,5%; Llegeix = 82,2%) llevat de l'habilitat d’escriptura
que correspon a la de Girona (53,7%).

2. S’accelera l’increment de l’habilitat de parlar (va ser de 6,69 punts contra 4,26 del
quinquenni anterior), cosa que s’ha de valorar positivament i es desaccelera la de saber
escriure (5,9 punts contra 8,41 del quinquenni anterior), aspecte que resulta negatiu, però
que és degut a la davallada demogràfica que repercuteix en l’escola, on s’aprèn a escriure

3. S’equilibra territorialment el coneixement de català tot i que el progrés del coneixement
del  català s’ha  donat  en tot el territori.   El 1986   quatre  comarques   (el Baix Llobregat, el

Barcelonès, el Tarragonès i el Vallès
Occidental) no arribaven al 60% de població
capaç de parlar el català i n'hi havia quatre
més que no arribaven al 70%. Deu anys més
tard, el 1996, no hi havia cap comarca per
sota del 60% i tan sols dues, el Baix
Llobregat i el Vallès Occidental, continuaven
per sota del 70%.

El creixement de coneixement de català en el
quinquenni 1991 – 1996 és més accentuat,
precisament, a les comarques de l’àrea
metropolitana amb un increment de 10,2
punts entre 1991 i 1996 i en concret a les
dues comarques esmentades. Tenint en
compte el “ coeficient de competència”1 entre
1986 i 1996, que en el conjunt de Catalunya
ha estat del 0,10, les comarques que més
han crescut són el Baix Llobregat (0,15
punts), el Vallès Occidental, el Tarragonès i
l’Alta Ribagorça (0,14 punts), tot i que a les
tres primeres, (les més poblades i difícils)
s’observa una petita tendència a la
desacceleració en el darrer quinquenni.

                                                
1 El “coeficient de competència”  és un indicador elaborat a partir de 1986 per Modest Reixach que resulta de
sumar els percentatges de persones que entenen el català, que el saben parlar, que el saben llegir i que el saben
escriure i dividir el resultat per 400. El seu resultat és sempre una fracció de la unitat. Té l’inconvenient de “castigar”
el resultat de les comarques rurals en les quals hi ha un grau molt elevat d’entendre i saber parlar i un de molt baix
de saber llegir i escriure.
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Augments en el coneixement del català de la població de 2 i més anys de Catalunya. Entre
1991 i 1996. Percentatges.

A les 8 ciutats catalanes en les quals l’habilitat de parlar el català encara està per sota del
60% de la població, els increments han estat els més alts del país i en concret a Santa
Coloma de Gramenet han estat el doble de la mitjana, tal com resulta de la taula següent:

          Taula 4.  Evolució del coeficient de competència lingüística
        a les vuit ciutats amb menys coneixement de català(1986 – 1996)

Ciutat Població que sap
parlar (%)

Evolució coeficient de
competència 1986-96

Cornellà de Llobregat 53,7 0,14
L’Hospitalet de Llobregat 58,7 0,13
El Prat de Llobregat 57,3 0,14
Ripollet 57,9 0,15
Sant Adrià de Besòs 52,4 0,14
Sant Boi de Llobregat 59,6 0,14
Santa Coloma de Gramenet 52,2 0,20
Viladecans 57,1 0,18

4. S’equilibra socialment el coneixement de català.  Així, entre 1991 i 1996, els grups
socioprofessionals de classe treballadora van incrementar en 11 punts la capacitat de parlar
en català i van arribar al 69,5%, mentre que els grups de classe mitjana ho han fet en 6,3
punts i van arribar al 87,3%. En la capacitat d’escriure els creixements han estat també
superiors, però menys accentuats (9,2 punts contra 8). Per coeficient de competència, els
grups de classe treballadora han tingut un creixement de 0,07 i els de classe mitjana de
0,04. Aquest fet és una contribució a la igualtat d’oportunitats d’accés al treball i a la cultura
dels ciutadans i ciutadanes.
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Taula 5. Població ocupada de 16 i més anys de Catalunya
Evolució del coneixement de català dels grups socioprofessionals. 1991-96. Percentatges

L'entén El sap parlar El sap llegir El sap
escriure

Coeficient
competència

1991 1996 1991 1996 1991 1996 1991 1996 1991 1996
% % % % % % % % % %

Grups de classe mitjana 98,4 98,8 81,0 87,3 84,5 88,0 51,1 59,1 0,79 0,83
Empr. i profes. amb assalariats 98,1 98,5 77,1 84,1 79,7 84,0 40,4 47,5 0,74 0,79
Directors i gerents 98,1 98,3 79,7 85,4 83,6 86,4 47,5 53,6 0,77 0,81
Tècnics alts 99,2 99,4 87,5 92,9 93,0 94,9 71,0 77,3 0,88 0,91
Empr. i profes. sense assalariats 96,8 97,8 69,3 78,1 71,8 77,9 34,3 43,1 0,68 0,74
Comerciants 97,9 98,2 78,4 81,8 78,8 80,8 38,5 42,1 0,73 0,76
Propietaris agraris i de la pesca 99,6 99,6 93,2 96,3 87,3 91,5 38,8 46,7 0,80 0,84
Tècnics mitjans 99,0 99,2 84,4 90,2 88,9 91,7 57,9 64,6 0,83 0,86
Personal administratiu 98,0 98,9 75,3 87,0 81,4 88,4 46,4 62,9 0,75 0,84

Grups de classe treballadora 94,0 96,0 58,5 69,5 62,3 69,8 28,7 37,9 0,61 0,68
Contramestres i capatassos 94,6 96,5 59,4 69,7 65,7 71,4 29,3 37,2 0,62 0,69
Treballadors qualificats 94,9 96,8 60,6 71,9 64,7 72,1 30,3 39,9 0,63 0,7
Treballadors no qualificats 89,2 93,1 45,2 59,4 48,3 59,7 19,6 30,6 0,51 0,61
Treballadors agraris i similars 92,6 90,3 69,6 70,9 64,0 66,0 31,3 36,9 0,64 0,66

TOTAL 96,2 97,5 70,0 79,3 73,6 79,8 40,2 49,6 0,70 0,77

5. S’equilibra la competència entre els nats a Catalunya i fora de Catalunya.  Persisteix una
diferència molt gran entre el coeficient de competència entre els nats a Catalunya i els nats
fora de Catalunya. Si el coeficient de competència mitjà al conjunt de la població és del 0,72,
el dels nats a Catalunya és del 0,85 i el dels nats fora de Catalunya (exclosos els nats en
d’altres Països Catalans) queda sempre per sota del 0,60.

Això no obstant, si en el grup d’edat de 70 a 74 anys la diferència és entre el 0,80 (nats a
Catalunya) i el 0,32 (nats fora), és a dir, és propera als 0,50, en el grup de 10 a 14 anys és
entre el 0,95 (nats a Catalunya) i el 0,82 (nats fora), cosa que és una garantia de cohesió
social.

6. Es manté la transmissió intergeneracional del català. Entre 1986 i 1996 el 54% dels
ciutadans de Catalunya ha après a parlar el català entre els 2 i els 4 anys. Aquest
percentatge és lleugerament superior al de la població de Catalunya que, en diverses
enquestes, declara tenir el català com a llengua habitual. Es pot afirmar, doncs, que els
pares que tenen el català com a llengua familiar la transmeten als fills amb normalitat.

7. Es constata el paper fonamental del model escolar per a l’extensió del coneixement del
català. Entre 1986 i 1996 gairebé un 30% de la població de Catalunya ha après a parlar el
català entre els 5 i els 9 anys i un altre 10% ho ha fet entre els 10 i els 14 anys. Aquests són
els qui no l’aprenen a casa seva i, en canvi, l’aprenen fonamentalment a l’escola. Pel que fa
a la lectura i l'escriptura són adquirides essencialment abans dels 14 anys. Això constata la
importància fonamental, com a instrument educatiu i de socialització, de l’escola en català i
del sistema de conjunció lingüística que s’aplica a Catalunya i que l’article 21 de la Llei
1/1998 va consolidar legislativament.

Aquests factors (increment de nombre de persones que parlen la llengua i tenen l’habilitat
de la lectura i de l'escriptura, tendència a l’equilibri territorial, social i de grup, manteniment
de la transmissió intergeneracional) són altament positius. Des d’un punt de vista tècnic
denoten una bona salut de la llengua catalana, que és capaç de mantenir-se com a llengua
familiar de les persones nascudes a Catalunya filles de pares nascuts a Catalunya i, a més,
de ser apresa, coneguda i emprada socialment per les persones nascudes fora de
Catalunya i els seus fills.



II. El coneixement i l'ús del català  l'any 2000

Informe sobre política lingüística 200025

Atès que es tracta de dades obtingudes sobre el cens, és a dir, la totalitat de la població de
Catalunya, no és possible establir marges d’error, tot i que cal acceptar que es tracta de
dades que es fonamenten en l’autoavaluació de la ciutadania. Si es contrasten el resultat del
cens amb el d’enquestes encarregades pel Departament de Cultura, es poden observar
algunes diferències que es deuen, sobretot, al còmput de la població de menys de 15 anys
al cens i no a les enquestes. Si només es té en compte l’habilitat de parlar, el cens de 1996
indica que la té el 75,3% de la població de més de 2 anys, l’Enquesta sobre consum cultural
a Catalunya realitzada per Line-Staff per encàrrec el 1996 indica que el 79,8% de la
població de més de 15 anys sap parlar català i segons l’Enquesta lingüística sobre l’ús oral
del català entre la població de Catalunya , feta per l’Institut DYM el 1997, és del 83,5%.

3. L’ús social del català

3.1. La llengua familiar  o habitual
El cens de 1975 va incloure una enquesta amb la pregunta de quina era la llengua parlada
en família en els municipis de la província de Barcelona després de 35 anys de persecució
de la llengua i de 25 anys continuats de migracions. El resultat va ser,  català,  41,7% i
castellà, 58,3%.

L’Enquesta lingüística sobre l’ús oral del català entre la població de Catalunya, de novembre
de 1997 i l’enquesta sobre La política lingüística de la Generalitat i sobre l’aplicació de la Llei
1/1998, de febrer de 19992 van incloure la pregunta de quina era la llengua habitual de les
persones enquestades. El resultat de totes dues és força semblant: a final de segle, el
català és la llengua habitual d’entre el 49,1 i el 49,6% de la població i el castellà ho és
d’entre el entre el 50,2% i el 49,9% mentre que entre el 0,7% i el 0,5% de la població indica
que tenia com a habituals altres llengües3.

Aquestes dades es poden contrastar amb les que va fer públiques l’estudi del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) basant-se en l’estudi Uso de lenguas en comunidades
bilingües: Cataluña (Núm. estudio  2298), de 1998.) En aquest treball es va preguntar a la
població “Vostè diria que és més aviat castellanoparlant o bé catalanoparlant? “

Taula 6.  Llengua habitual 1998 (CIS)

Llengua %
Més aviat catalanoparlant 51.5
Més aviat castellanoparlant 27.6
Bilingüe 20.7
NC 0.3

Les dades són força semblants a les dades de les de les dues enquestes abans
esmentades tot i que destaca, significativament, l’opció de “bilingüe”  que fa més del
quaranta per cent de la població que adopta el castellà com a llengua familiar o habitual
quan no se li dóna opció.

L’enquesta de la Generalitat de 1997 permet una desagregació territorial dels resultats tal
com mostra la taula següent

Taula 7.  Llengua habitual de la població de Catalunya. 1997

Llengua habitual Barcelona Girona Lleida Tarragona Total
Català 42,1% 70,4% 76,6% 70,4% 49,1%
Castellà 57,2% 28,3% 23,4% 29,4% 50,2%
Altres 0,7% 1,3% ---- 0,2% 0,7%

                                                
2  Les dues van ser  realitzades per l’Institut DYM amb 3.323 i 4.142 entrevistes telefòniques respectivament a
persones residents a Catalunya de 15 o més anys
3  Cal tenir en compte que es tracta d’enquestes telefòniques.
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D’aquesta manera, per a la província de Barcelona es poden comparar els resultats de 1975
i 1997, amb la prevenció que el mètode d’enquesta va ser diferent i que la de 1975 feia
referència a tota la població mentre que la de 1997 només a la de més de 15 anys. La
comparació fa observar un estancament de la població que considera el català o el castellà
com a llengua familiar o habitual.

Taula 8.  Província de Barcelona. Llengua habitual de la població 1975 - 1997

Llengua habitual 1975 1997
Català 41,7% 42,1%
Castellà 58,3% 57,2%
Altres ----- 0,7%

Pel que fa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la taula 9 dóna els resultats comparats de
l’enquesta complementària del cens de 1975 i de l’enquesta de 1997.

Taula  9. Àrea Metropolitana. Llengua habitual de la població 1975 - 1997

Llengua habitual 1975 1997
Català 37,0% 36,3%
Castellà 63,0% 62,7%
Altres ----- 1%

Per als municipis de l’Àrea Metropolitana, l’enquesta metropolitana que realitza cada cinc
anys l’Institut d’Estudis Metropolitans aporta unes dades semblants a les anteriors i també
permet de constatar l’estabilitat de la població pel que fa a la llengua habitual o familiar, amb
una lleugera disminució del català en aquesta àrea però amb una significativa tendència cap
a la bilingüització de la llengua familiar de la població que té el castellà com a llengua
familiar, una tendència en part real i en part induïda per la pregunta que, l’any 1990, es va
modificar. Així, a la pregunta Quina és la seva primera llengua? / Quina és la seva llengua?,
el resultat és el que mostra la taula següent:

Taula 10. Àrea Metropolitana. Llengua habitual d la població 1985 -1995

Llengua 1985 1990 1995
Català 34.2 34.2 33.9
Castellà 60.8 54.5 55.4
Ambdues llengües 2.5 10.0 10.0
Altres 2.5 1.3 0.7

3.2. La llengua d’expressió oral corrent
Al marge de la llengua que els ciutadans i ciutadanes consideren la seva llengua habitual o
familiar, per a una aproximació a l’ús social del català cal saber en quina llengua
s’expressen habitualment. Segons l’Enquesta lingüística sobre l’ús oral del català entre la
població de Catalunya major de 15 anys, de novembre de 1997 el percentatge d’utilització
del català era:

Taula 11.  Percentatge d’ús subjectiu del català

Ús del català Població

%

De 81 a 100% 23,9

De 61 a   80% 16,6

De 41 a   60% 16,2

De 21 a   40% 11,4

De 0   a   20% 29,2

NS/NC   2,8
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L’enquesta realitzada el desembre de 1999,4 preguntava A l’hora d’expressar-se,
habitualment, en quina proporció utilitza el català i el castellà, aproximadament? i oferia sis
respostes possibles. El seu resultat, similar a l’anterior, és el que figura a la taula 12.

               Taula 12. Llengua d'expressió subjectiva

A l'hora d'expressar-se, habitualment, en quina proporció
utilitza el català i el castellà?
Llengua d’ús població

%
100% català 38,1
75% català 15,0
50% català i 50% castellà 16,3
75% castellà   9,9
100% castellà 20,5
NS/NC   0,1

Tot i que són més favorables a l’ús del català els resultats de la segona enquesta, en la qual
es  demanava  el  percentatge  d’ús de les dues  llengües, la comparació  entre  les dues
permet d’arribar a resultats semblants: més de la quarta part de la població no usa gens o
gairebé mai el català, mentre que un trenta per cent l’usa gairebé sempre. La resta de la
població empra el català i el castellà indistintament, segons la situació comunicativa en què
es troba.

L’enquesta del CIS realitzada l’any 1998 contenia més informació sobre l’ús subjectiu del
català en determinades situacions comunicatives, tal com resulta de la taula següent:

Taula 13.  Quina llengua utilitza amb més freqüència en les situacions següents?

Situació CIS 1998 % català
Quan va al banc 66,4
A les botigues, quan va a comprar 66.1
Al carrer, quan pregunta  a un desconegut 61.8
A la feina o en el lloc d’estudi 60,5
Quan pregunta a un policia municipal 60.1
Quan contesta al telèfon 59,5
Quan parla amb els qui viuen a casa seva 58.4
Quan escriu una carta a un amic que sap el català 49,9
Quan pren notes d'ús personal 48.7

Per a la interpretació d'aquestes dades cal tenir en compte que aquesta pregunta només
s'ha fet a les persones que, com a mínim, entenen i parlen el català, que segons l'enquesta
del CIS eren el 79,1% de la població. En conseqüència, el 66,4% que empra el català quan
va al banc computa sobre el 79,1% de la població i equival al 52,3% de la població total,
percentatge gairebé idèntic al de la població que l'empra quan va a les botigues. Per la
banda baixa d'ús, el 49% aproximat que empra el català per escriure als amics o prendre
notes d'ús personal, s'aplica sobre aquell 79,1% de la població i equival aproximadament al
39,3% de la població, percentatge lleugerament inferior al de la població que sap escriure el
català, que segons la mateixa enquesta és del 48,1%.

                                                
4 Feta amb 4021 entrevistes personals a residents de 18 o més anys al domicili de la persona entrevistada pel
Gabinet d’Investigacions Sociològiques
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3.3. La llengua de consum personal
A banda de la llengua d’expressió l’ús social de la llengua s’ha de valorar per la llengua en
què la població rep els missatges, és a dir, la llengua d’ús passiu o de consum personal i
també l’oferta de productes, serveis i comunicacions de tota mena a la societat en la llengua
de què es tracta, en el cas que ens ocupa, la catalana.

Pel que fa a la llengua d’ús passiu, de consum o d’impacte, l’enquesta sobre La política
lingüística de la Generalitat i sobre l’aplicació de la Llei 1/1998, de febrer de 1999,la taula 14
dóna els resultats en relació amb la llengua en què es llegeix la premsa o els llibres,
s’escolta la ràdio o es veu la televisió.

Taula 14. Llengua de consum personal, per àmbits. 1999

En quin idioma...? Llegeix la premsa Llegeix llibres Escolta la ràdio Veu la televisió
% % % %

En català o més en català
que en castellà 23,5 17,7 35,5 34,7
En català i en castellà
igualment 19,1 24,1 29,7 34,3
En castellà o més en castellà
que en català 52,6 53,8 30,4 30,7

Es constata, doncs, que el català i el castellà tenen un ús més o  menys equilibrat en els
mitjans audiovisuals (que només requereixen l’habilitat d’entendre i en els quals hi ha una
oferta significativa des de 1984) mentre queel català està en inferioritat clara a la premsa
escrita i al llibre, que requereixen l’habilitat de la comprensió escrita. És indicatiu subratllar
que el 42,6% que llegeix premsa i el 41,8% que llegeix llibres en català equival, més o
menys, al 45,8% que en el cens de 1996 deia que sabia escriure en català, mentre que el
65,2% i el 69% que diu que escolten la ràdio i veuen la televisió en català equivalen,
aproximadament, al 75,3% que al cens deien que el sabien parlar.

Finalment, pel que fa a la presència del català en determinats àmbits d’ús oral (ràdio,
televisió, cinematografia, teatre, escola, serveis públics) o escrit (documents i registres
públics, premsa, llibre, administració) l’informe present dóna, en els capítols sectorials,
algunes de les dades més significatives de què es disposa.

3.4. Un intent d’aproximació al resultat
El conjunt d’aquestes dades (a les quals es podrien afegir d’altres) permet concloure, tal
com deia el Dictamen del Consell Social de 6 de juny de 2000, que som lluny de la
normalitat de la llengua catalana però que som en el camí adequat. En tot cas, les dades
constaten un progrés lent però efectiu: el català és cada cop més conegut per tota la
població, inclosa la constituïda pels fills de la immigració dels anys cinquanta i seixanta; les
competències lingüístiques tendeixen a homogeneïtzar-se, una bona part de la població
d’origen castellanoparlant s’autodeclara bilingüe i el català és usat fora de casa per molta
gent que té el castellà com a llengua familiar. D’altra banda la presència del català a
determinats sectors de la relació social pública ha anat creixent de manera continuada, tot i
que, com resulta dels diversos capítols d’aquest informe, l’oferta en català, i com a
conseqüència el seu consum, no són majoritaris a cap sector de gran impacte: superen el
40% al teatre, voregen el 30% a la ràdio i la televisió, i el 25% a la premsa diària i al consum
de llibre, i no arriba al 3% al cinema o al vídeo.

Els reptes de futur són els  de la globalització i les noves tecnologies, que exigeixen la
incorporació del català a Internet, a la informàtica i els productes lingüístics que hi són
associats, els de la societat de la comunicació i de la informació, que exigeix que el català
penetri amb força als mitjans de comunicació, a l’audiovisual i a tots els productes associats
al lleure i la cultura, el repte de la nova immigració, que demanda que el català sigui útil i
atractiu per a les persones d'aquesta procedència.Tots ells requereixen solucions i
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tractaments específics, però en matèria de llengua no és possible delimitar estrictament els
àmbits perquè tots s’interrelacionen.

En tot cas cal subratllar que la llengua catalana, tot i les dificultats evidents que té per
obtenir una presència digna en molts àmbits, està superant la situació de prostració en què
la va deixar la dictadura i comença a quedar lluny de la situació típica de les llengües dites
minoritàries.
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III.  LES  ADMINISTRACIONS  DE  CATALUNYA

1.  La regulació de l’ús del català per part de les administracions públiques de
Catalunya

Els articles 9 i 10 de la Llei de política lingüística, d’acord amb l’article 5 del seu precedent
de 1983, estableixen que la Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions
públiques de Catalunya han d’emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació
entre si i que també l’han d’emprar normalment en les comunicacions i notificacions
adreçades a les persones residents en l’àmbit lingüístic català. Aquests articles s’entenen
desplegats, pel que fa a l’Administració de la Generalitat, pel Decret 107/1987, de 13 de
març, pel qual es regula l’ús de les llengües oficials per part de l’Administració de la
Generalitat, que és plenament vigent i en el qual s’inspira la Llei de 1998. Pel que fa a les
corporacions locals i les universitats, l’article 9.3 de la Llei preveu que han de regular l’ús del
català  en l’àmbit de les competències respectives.

Aquesta normativa fa possible incidir en la promoció de l’ús i del coneixement del català en
el conjunt de la població perquè actualment, l’Administració, per la seva activitat
estrictament administrativa o la seva repercussió en el servei públic, i també per la quantitat
de personal que hi treballa, té una incidència cada dia més gran en la societat. És evident
que la llengua que empra l’administració, fins i tot el registre lingüístic que usa, té una
influència decisiva sobre la societat. El fet que la Generalitat de Catalunya hagi assumit, en
aplicació de l’Estatut, un nivell de competències de servei públic molt elevat al qual és
d’aplicació la normativa sobre ús de les llengües oficials esmentades contribueix de manera
substancial al procés de recuperació de la llengua catalana

Un exemple d’aquest paper de l’Administració l’any 2000 ha estat el de la culminació del
procés de traspàs a la Generalitat (Servei Català de Trànsit) de les competències de trànsit,
cosa que ha comportat el desplegament dels mossos d’esquadra a les  carreteres de les

demarcacions de Barcelona i Tarragona
a partir de dia 1 de desembre, amb la
qual cosa la policia autonòmica controla
totes les carreteres catalanes. En
aplicació del Decret 107/1987, els
agents de trànsit s’han d’adreçar en
català als ciutadans i ciutadanes i
atendre’ls en la llengua que escullen, i
empren normalment el català en les
seves comunicacions escrites i també
en els atestats que s’aporten als jutjats
amb ocasió de sinistres i accidents. Cal
destacar aquest fet per la seva
importància innegable en termes
sociolingüístics.

2.  El coneixement del català per part del personal al servei de les administracions

L’article 11 de la Llei de política lingüística estableix: "El personal al servei de les
administracions, les corporacions i les institucions públiques de Catalunya ha de tenir un
nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, tant en l’expressió
oral com en l’escrita, que el faci apte per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de
treball."  I en l’apartat tercer del mateix article s'indica: "En el procés de selecció per a
accedir a places de personal de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració local i de
l’administració i serveis de les universitats, inclòs el personal laboral, s’ha d’acreditar el
coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau
adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti, en els termes establerts per la
legislació de la funció pública” .



III. Les administracions de Catalunya

Informe sobre política lingüística 2000 32

El coneixement de català per part del personal al servei de les administracions públiques és
necessari perquè aquestes puguin treballar ordinàriament en català i perquè els ciutadans i
ciutadanes pugin fer ús del dret d’opció lingüística inherent a la doble oficialitat.
Indirectament també contribueix a l’objectiu de l’extensió del coneixement social de la
llengua atesa la gran quantitat de  persones que formen el col·lectiu de treballadors de les
administracions (més de 140.000) i la seva influència sobre la societat.

El gener de 2001 l’Administració de la Generalitat de Catalunya tenia 36.864 persones en
actiu sense comptar el personal docent, el personal estatutari de l’Institut Català de la Salut,
el personal de l’Administració de Justícia i el cos dels mossos d’esquadra. D’aquestes
36.864 persones 18.905 havien acreditat el coneixement de català adequat bé perquè han
accedit a la condició d’empleats públics després de l’1 de gener de 1992 bé perquè han
aportat les titulacions corresponents al registre general de personal.

2.1. L’acreditació del coneixement del català en els processos de selecció
Durant l'any 2000 hi ha hagut 23 convocatòries de processos selectius per a l’accés a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que han ofert un total de 843 places i han
comportat la participació de 20.478 persones que han estat admeses com a aspirants.

També s’han conclòs durant l’any 17 processos selectius de cossos generals o específics
de l’Oferta d’ocupació pública de 1998. Sobre un total de 10.783 persones admeses, 7.005,
és a dir, el 64,96% (el 63,52% l’any anterior) han aportat documentació que acreditava el
coneixement del català previst a la convocatòria. De les 3778 restants, es van presentar a la
prova de català prevista 471 de les quals 288, és a dir, el 61,14%, la van superar.

Als processos selectius corresponents a l’Oferta pública d’ocupació de 1999 (13 de
conclosos entre generals i específics) sobre 10.754 persones admeses, 7.010 (el 65,18%)
han aportat documentació que acreditava el coneixement del català previst a la
convocatòria.

En tots aquests processos, que gestiona l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, s’ha
acreditat el coneixement del català i ha format part dels tribunals, en qualitat d’assessors
amb veu però sense vot, una persona experta en llengua catalana nomenada pel director
general de Política Lingüística.

Finalment, el coneixement de català ha estat valorat com a mèrit en un total de 1.304 llocs
de treball en concursos de canvi de destinació de personal laboral, concursos específics i de
lliure designació de personal funcionari, concursos generals de llocs base de personal
funcionari i concursos generals departamentals.

Pel que fa als ens locals, durant l’any 2000 l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha
intervingut en processos convocats per diferents entitats locals amb la designació de
membres dels tribunals i amb assessorament a aquests tribunals. En total ha participat en
394 processos selectius amb un total de 1.633 places ofertes. La Direcció General
d’Administració Local fa d’una manera ordinària el seguiment de les convocatòries de
personal dels ens  locals en relació amb el requisit del coneixement de la llengua catalana.

2.2. Els cursos de català als funcionaris
L’article 11.2 de la Llei de política lingüística estableix que el govern ha de garantir
l’ensenyament del català al personal al servei de l’Administració de la Generalitat, de les
corporacions locals, de les universitats públiques i de l’Administració de justícia de
Catalunya. Correspon a l’Escola d'Administració Pública de Catalunya garantir aquest
ensenyament i el Consorci per a la Normalització Lingüística li dóna suport pel que fa al
personal al servei de les administracions locals.

Durant l’any 2000 l’Escola ha organitzat 223 cursos de català per a funcionaris: 146 per al
personal de la Generalitat i 77 per a funcionaris de l'Administració de l'Estat i els seus
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diferents organismes autònoms. L’any anterior van ser 248 cursos, 177 per personal de la
Generalitat i 71 pel de l’Administració de l’Estat. El nombre d’alumnes que hi han assistit en
conjunt ha estat de 3.355 (3.897 l’any 1999) alumnes, dels quals 2.473 (el 73,7%) han
superat la prova d’aptitud. L’any 1999 van ser 3.052..

També ha organitzat 108 cursos per al personal de l’Administració local amb 1.716
assistents dels quals 1056 (el 61,5%) han obtingut el certificat corresponent. L’any anterior
van ser set cursos més (115) però hi va haver 91 persones menys que van obtenir la
certificació. Pel que fa al personal de l’Administració local, el Consorci per a la Normalització
Lingüística ha impartit altres 108 cursos als quals han assistit 2005 alumnes.

Taula 15. Cursos de català als funcionaris 1999 - 2000 (EAPC i CPNL)

Generalitat Ens locals Estat Total
Any 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Cursos 177 146 224 216 71 77 472 439
Assistents 2.682 2.302 3.815 3.721 1.215 1.053 7.712 7.076

Nota: Cal comptabilitzar, a més, els que s’han ofert al personal de l’Administració de justícia (vegeu capítol III) i 22
que s’han ofert en col·laboració amb els Sindicats.

2.3. L’assessorament lingüístic a la Generalitat i les altres administracions catalanes
Segons el Decret 36/1998, de 4 de febrer, la Direcció General de Política Lingüística ha de
vetllar per l’ús correcte de la llengua catalana i garantir l’aplicació de la normativa de l’Institut
d’Estudis Catalans i l’ús de la terminologia que elabora el TERMCAT en tots els
departaments de la Generalitat.

La Direcció General dirigeix i coordina la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, per mitjà de
la qual es dóna assessorament en matèria de llengua a les diferents unitats de tots els
departaments i resol les consultes del personal de la Xarxa, així com també les que
formulen els professionals de la llengua i d’altres serveis lingüístics per mitjà d’un servei que
té per funció específica l’assessorament lingüístic. Les consultes sobre terminologia les atén
el TERMCAT.

L’atenció de les consultes sobre dubtes lingüístics del personal de l’Administració local i del
personal d’administració i serveis de les universitats es fa per mitjà del Consorci per a la
Normalització Lingüística i els serveis lingüístics universitaris, que reben el suport de segon
grau de la Direcció General de Política Lingüística i del TERMCAT.

L’any 2000  el servei de consultes de la Direcció General de Política Lingüística, que també
atén els serveis lingüístics privats i els professionals de la llengua lliures, ha atès  de manera
personalitzada 5.332 consultes. El 28,5% de les consultes han estat d’empreses i
particulars; el 26,5%, dels serveis lingüístics; el 16,3% de professionals de la correcció i de
la traducció; el 16,9% de l'Administració; el 4,1% d'usuaris de fora de Catalunya i el 5,5%
d'usuaris de correu electrònic no identificats. Es pot comprovar doncs, que l’assessorament
que requereix l’Administració de la Generalitat és servit per la Xarxa Tècnica i que només el
17% de les consultes del Servei de la Direcció General corresponen a l’Administració de la
Generalitat, per la qual cosa aquest servei fa més una funció de dinamització de l’ús social
del català tal que de suport a l’Administració tal com va demanar el Consell Social de la
Llengua en el seu dictamen de 6 de juny de 2000.

D’altra banda s'han revisat i traduït 4.042 pàgines, un 220,7% més que l'any anterior, de
textos d'àmplia difusió. La revisió de textos ha representat el 65% (2.643 fulls , 231
sol·licituds diferents, de les quals el 37% ha correspost al sector de la publicitat), i la
traducció de textos ha estat el 35% (1.399 pàgines, 289 sol·licituds, de les quals el 55%
pertany al sector de la publicitat).

A part de les diverses empreses de publicitat i altres entitats de fora de Catalunya, s'ha
tingut com a usuaris: la Delegació del Govern a Catalunya, el Ministeri de Justícia. Registre
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Mercantil, la Gerència Regional del Cadastre, el Ministeri de Treball i Assumptes Socials,
MUFACE, la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Consejo de la Juventud, RENFE,
Iberia i l'ONCE. També s'ha fet càrrec de la traducció al català del Manual i els tests de les
normes de circulació i seguretat viària de l'editorial Pons.

Pel que fa a l’assessorament a l’Administració Local, el nombre de consultes ateses pel
Consorci per a la Normalització Lingüística que provenien d’administracions locals ha estat
de 12.617, un 21,86 de les 57.717 ateses pel Consorci que, d’altra banda, ha revisat
109.265 pàgines de text a sol·licitud d’ens locals, cosa que significa el 59,8% del total de
pàgines de text revisades durant l’any.

3. L’avantprojecte de decret sobre l’acreditació del coneixement del català i de
l’aranès en els processos de selecció de personal

3.1. El Projecte de decret sobre capacitació lingüística
El mes de març de 2000 es va iniciar el tràmit formal d’informació pública de Decret sobre
l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en els processos de selecció de
personal i de provisió de llocs de treball de les administracions de Catalunya, en el qual han
intervingut els departaments de Governació i Relacions Institucionals, d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, d’Ensenyament i de Sanitat i Seguretat Social, les
universitats catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de
Municipis i el Consell General de la Vall d’Aran. També ha estat objecte de la negociació
col·lectiva que estableix la llei i a final d’any es preveia que, després dels informes de la
Comissió de Govern Local de Catalunya i de la Comissió Jurídica Assessora el text podia
ser aprovat pel Govern cap a finals d’estiu de 2001.

El text de l’avantprojecte consta de 14 articles, cinc disposicions addicionals, dues de
transitòries, tres de finals i un annex i el seu àmbit d’aplicació s’estendrà al personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, de les corporacions locals i d'administració i
serveis de les universitats, de llurs entitats autònomes i a la resta del  personal al qual és
d’aplicació la legislació relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta
manera s'establirà una normativa general en relació amb el nivell de coneixement de català
per part del personal al servei de totes les administracions catalanes, tot respectant
l'autonomia de les corporacions locals i de les universitats. Les principals novetats de la
proposta de decret en relació amb la normativa actual són:

 El nivell de català que cal acreditar per a cada lloc de treball quedarà determinat d’acord
amb els grups de titulació previstos a la legislació sobre l’Administració pública i la
normativa laboral que sigui d’aplicació.

 La manera bàsica d’acreditar l’esmentat coneixement serà la possessió del títol atorgat
pel Departament d’Ensenyament (graduat escolar,  graduat en educació secundària,
batxillerat) després de 1992 sempre que l’ensenyament s’hagi rebut íntegrament a
Catalunya o dels certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política
Lingüística. La prova de català  serà un mitjà supletori.

 S'eximirà de la prova de català el personal que acrediti haver-la superat per accedir a un
altre lloc de la mateixa administració o en una altra convocatòria de la mateixa oferta
pública d’ocupació.

 Serà suficient acreditar el nivell A per accedir a determinades places laborals i s'establirà
el nivell B per a d'altres per a l'exercici de les quals sigui suficient.

3.2. El Projecte de decret sobre avaluació i certificació dels coneixements de català
Com a complement del projecte anterior, però amb una indubtable autonomia pel que fa a la
finalitat i les funcions, s’ha elaborat també un Projecte de decret sobre avaluació i
certificació dels coneixements de català  que té per objecte regular, amb el rang normatiu
adequat, els certificats que acrediten de manera oficial el coneixement de català per part de
la població adulta amb independència de l’ensenyament reglat de la llengua, incloses les
persones residents fora del domini lingüístic. Amb aquesta finalitat  s’unifiquen els dos
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sistemes de certificació actuals, el de la Junta Permanent de Català i el del Certificat
Internacional de Català, per fer-los correspondre amb el marc de referència per a l’avaluació
de llengües modernes del Consell d’Europa i el de l’Associació d’Avaluadors de Llengua
d’Europa (ALTE) de manera que s’estableix una gradació més precisa dels nivells de
coneixements de la llengua.

Per facilitar l’acreditació del coneixement de català a les persones que ho desitgin
s’establirà, per Ordre del conseller, una relació de títols que tindran la consideració
d’equivalents amb els certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística i
que eximiran de la prova de català als processos de selecció de personal i de provisió de
llocs de treball. Entre aquests títols hi haurà, entre d’altres, els dels organismes equivalents
de les Illes Balears i de València, els del Consorci per a la Normalització Lingüística i els
serveis lingüístics universitaris.

Es preveu d’aprovar aquest text reglamentari la primavera de 2001.

4. Els reglaments d’ús del català de les corporacions locals i de les universitats

D’acord amb l’article 9.3 de la Llei de política lingüística, que segueix el precedent de l’article
7.3 de la Llei de normalització lingüística de 1983, l’any 2000 han aprovat els seus
reglaments 69 ajuntaments i consells comarcals, 34 més que l’any 1999 en què van aprovar
reglaments 33 ens locals. D’aquesta manera a final de 2000 ja eren 439 els ajuntaments,
consells comarcals i diputacions que tenien aprovats reglaments d’ús de català. Entre els
reglaments aprovats el 2000 destaquen els ajuntaments de Sabadell, Tàrrega, la Pobla de
Segur, Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Vila-seca, així com els consells comarcals del
Bages i de les Garrigues. Tots els reglaments aprovats han pres per base el model de
reglament per a l’ús de la llengua catalana per les entitats locals aprovat pel plenari del
Consorci per a la Normalització Lingüística el 20 de novembre de 1991, modificat el 3 de
febrer de 1993, amb les adaptacions a la legislació vigent recomanades pel mateix
Consorci.

Tot i que són 439 els ens locals que tenen reglaments aprovats, el de l’ajuntament de
Sabadell, aprovat per unanimitat pel ple municipal, va ser objecte de l’anunci de recurs
contenciós administratiu per part d’una associació que va demanar-ne la suspensió. La
Generalitat ha comparegut en el judici i ha estat part fins i tot en la peça separada de
suspensió cautelar. Tot i que l’associació que va anunciar el recurs (que finalment no ha
interposat dins dels sis mesos de termini que li atorga la Llei) sol·licitava la suspensió de
l’aplicació de la totalitat del Reglament i la presentació, per part del Tribunal, d’una qüestió
de constitucionalitat en relació amb la Llei de
política lingüística, la interlocutòria de la Sala
Cinquena del TSJC de 8 de febrer de 2001 denega
tan una cosa com altra, tot i que considera en
principi  inadequades al text de la Llei algunes
expressions concretes del Reglament.1

Pel que fa a les universitats, el 8 de març de 2000
la Junta de Govern de la Universitat Pompeu Fabra
va aprovar les Mesures per a la regulació i foment
de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra. La
normativa va ser objecte d’un recurs, interposat per
la mateixa associació que va anunciar el recurs
contra el reglament de l’Ajuntament de Sabadell en
el qual va sol·licitar, també, la suspensió cautelar, a
la qual cosa va accedir el jutjat del contenciós 14
de Barcelona per  interlocutòria de 7 de juny que va

                                                          
1 Cal tenir en compte que finalment el recurs no es va interposar dins de termini, per la qual cosa el Reglament de
Sabadell és, avui, íntegrament vigent i el TSJC ha arxivat l’expedient amb data del mes d’abril de 2001
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suspendre l’aplicació de la totalitat del Reglament. La Universitat va recórrer l’esmentada
interlocutòria davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya què en Sentència
75/2001, de 22 de gener, va estimar-lo parcialment i va aixecar la suspensió en la pràctica
totalitat.2

Pel que fa al Reglament de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel claustre el 21 de gener
de 1999, el recurs interposat per l’associació al·ludida, ha seguit el tràmit judicial que
corresponia. En Sentència de 29 de juny de 2000, el Jutjat Contenciosadministratiu número
14 de Tarragona, tot fent de la Llei 1/1998 el referent jurídic aplicable al cas, avala la
legalitat del reglament llevat d'alguns aspectes de matís com, per exemple, l’ús de
l’expressió “domini lingüístic”  en lloc de “àmbit lingüístic”  i la manca d’alguns adverbis
“normalment”  que no eren al reglament però sí a la Llei. En canvi, una de les qüestions en
principi més discutides, com és la del requisit de coneixement del català per part del
professorat de la universitat, és considerada adequada a la Llei. La sentència del Jutjat fou
recorreguda per l’associació en qüestió al·legant que li obria la via per dur la Llei al Tribunal
Constitucional. La Sentència 50/2001, de 18 gener de 2001, del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya també rebutja la pretensió de plantejament de la qüestió
d'inconstitucionalitat i, després d’analitzar els articles 9, 10, 20, 22, i 30 a 36 de la Llei els
considera plenament ajustats a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia, amb la qual cosa el
TSJC dóna, novament, el seu aval a la Llei 1/1998, tal com ja havia fet el 1998 en relació
amb la qüestió de la retolació dels jutjats en català i l'ús del català als mitjans de la CCRTV.
És en l'estudi del Reglament que el TSJC declara nuls dos apartats de l'article 4, sis de
l'article 5 i dos de l'article 6 precisament perquè no segueixen prou al peu de la lletra la Llei
de política lingüística, en essència perquè aquesta estableix que les institucions de
Catalunya han d'emprar normalment el català mentre que el Reglament omet aquest adverbi
i estableix l'ús del català sense l'esmentada matisació i per la ja esmentada qüestió de matís
entre “àmbit”  i “domini” .

El Govern sempre ha considerat adequats a la normativa vigent el Reglament de la
Universitat Rovira i Virgili i de l’Ajuntament de Sabadell perquè ha entés, i enten, que els
reglaments només tenen sentit si s'interpreten, d'una manera harmònica, conjuntament amb
la Llei de política lingüística. Per tant, cal deplorar que el TSJC, fent una interpretació
literalista i restrictiva dels textos legals, hagi declarat la nul·litat d'alguns apartats del
Reglament, però també cal subratllar que la Sentència 50/2001 i la interlocutòria de 14 de
febrer de 2001 del TSJC són positives per a la legislació lingüística de la Generalitat  atès
que, tot donant-li un aval exprés, la fan punt de referència constant de tota l'argumentació
jurídica del Tribunal.

Els recursos contra actes d’aplicació de la Llei 1/1998, promoguts sempre per la mateixa
associació, no són altra cosa que un esforç polític extraparlamentari per generar tensió
social entorn de la recuperació de la llengua catalana i per combatre la Llei de política
lingüística.

5. La normativa de l’Estat i els articles 2.2 i 12 de la Llei de política lingüística

Segons l’article 12 de la Llei 1/1998, són vàlides les actuacions administratives dels òrgans i
el ens de l’Administració de l’Estat fetes a Catalunya en qualsevol de les dues llengües
oficials, sense necessitat de traducció i tothom té dret a relacionar-se, oralment i per escrit,
amb l’Administració de l’Estat a Catalunya en la llengua oficial que esculli i a ésser atès i no
se li pot exigir cap mena de traducció.

L’any 1999 es van publicar dues normes de caràcter general per fer més present la llengua
catalana a l’Administració de l’Estat. Eren el  Reial decret 772/1999, de 7 de maig, pel qual
es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant l’Administració
general de l’Estat, l’expedició de còpies i documents i la devolució d’originals, així com el
règim de les oficines de registre i, sobretot, el Reial decret 1465/1999, de 17 de setembre,

                                                          
2  A l’hora de redactar aquest informe el reglament de la UPF encara és pendent de Sentència.
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pel qual s’estableixen criteris d’imatge institucional i es regula la producció documental i el
material imprès de l’Administració general de l’Estat. Aquest darrer preveu que han de ser
necessàriament bilingües, en castellà i en català, tant els impresos normalitzats que hi hagi
a disposició dels ciutadans com la senyalització exterior de les dependències
administratives i els cartells de caràcter informatiu o publicitari a tot el territori. L’any 2000
aquesta norma ha restat sense aplicació efectiva sobretot a les oficines de l’Estat a
Catalunya que generen major documentació i relació amb el ciutadà, és a dir, les de
l’Agència Tributària. Llevat dels impresos de la campanya de la declaració de l’Impost sobre
les Persones Físiques, la resta d’impresos fiscals (els pagaments a compte i de les
retencions de l’esmentat impost i els que corresponen a l’Impost de Societats o a l’Impost
sobre el Valor Afegit s’han distribuït a Catalunya exclusivament en llengua castellana.

Igualment, l’Administració de l’Estat continua demanant sovint  la traducció al castellà de la
documentació que li presenten els ciutadans i ciutadanes i que ha de ser tramitada fora de
l’àmbit lingüístic català, en contradicció flagrant de l’article 36 de la Llei 30/1993, de 26 de
novembre. Aquest és el motiu de l’increment de més del 20% de les sol·licituds de
confrontació de textos administratius en català amb les versions traduïdes corresponents,
que calia presentar davant d'un organisme oficial que s’ha constatat a la Direcció General de
Política Lingüística, que el 2000 ha expedit 58 certificats de traducció literal (363 fulls).
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IV. LA JUSTÍCIA  I  EL MÓN DEL DRET

1. La Moció 38/VI del Parlament de Catalunya

Un dels àmbits en què el català  ha assolit menys presència és el del món del dret en
general i l’Administració de justícia en particular, àmbit en el qual s’afirma sovint que el
català és un idioma testimonial. La circumstància de ser el primer àmbit social en què el
castellà va ser imposat amb exclusió del català (el 1716 als tribunals, el 1768 a les
comptadories d’hipoteques, el 1862 als documents notarials), el fet que totes les actuacions
passin a ser documentades per escrit, la pertinença de molts dels agents professionals
(jutges, personal de l’Administració de justícia, fiscals, notaris, registradors de la propietat i
d’altres) a cossos nacionals per a l’accés als quals no hi ha cap requisit de coneixement de
català, la mitjana d’edat del conjunt d’agents (sobretot advocats i procuradors) que no tenen
prou coneixement de català, l’escassetat de llibres de text i professionals en català, la rutina
i manca de motivació del conjunt d’operadors jurídics, i la insuficiència del marc legal en són
algunes de les causes.

Un dels objectius de la Llei de política lingüística va ser, precisament, millorar la situació de
l’ús del català al món del dret, amb mesures com les que preveuen l’acreditació del
coneixement del català per part del personal de l’Administració de justícia que depèn
íntegrament de la Generalitat, la possibilitat d’efectuar inscripcions en català en els registres
públics de dependència estatal o la previsió que les notaries i els registres estiguin en
condicions d’atendre el públic en qualsevol de les dues llengües oficials i que comptin amb
personal que en tingui un coneixement adequat i suficient.

El Dictamen del Consell Social de la Llengua Catalana de 6 de juny de 2000, en relació amb
l’Informe sobre política lingüística de 1999, insistia en el fet de l’escassa presència del català
en aquest camp en indicar que El Consell constata que els àmbits jurídics continuen essent
impermeables al progrés del català. Aquest mateix consell  va aprovar una moció específica
en la qual feia una anàlisi del sector i uns suggeriments concrets per incrementar l’ús de la
llengua catalana, que consistien en el fet de proposar novament la modificació de la
legislació estatal per fer efectives les previsions dels articles 22 i 24 de l’Estatut en relació
amb els jutges, secretaris judicials, personal al servei de l’Administració de justícia, notaris i
registradors.

En aquest mateix sentit, el 26 d’octubre el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció
38/VI, sobre política lingüística en l’àmbit del dret i la justícia, en la qual insta el Govern a:

1. Presentar un nou projecte de resolució pel qual s’acordi de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats una proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 6/1985,
d’1 de juliol, del Poder Judicial, amb els objectius de suprimir el caràcter nacional
dels cossos al servei de l’Administració de justícia; incloure la possibilitat de crear
cossos autonòmics; introduir el coneixement del català com a requisit en les
convocatòries de proves selectives per a la provisió de places a Catalunya dels
cossos esmentats;  reformar els articles 231 i 341 de la Llei orgànica per evitar que
els jutges demanin d’ofici les traduccions al castellà, i aconseguir que el català sigui
un requisit en els concursos.

2. Sensibilitzar els ciutadans perquè exerceixin amb plena normalitat llurs drets
lingüístics en l’àmbit judicial i portar a cap, en col·laboració amb els col·legis de
notaris i de registradors, una campanya informativa sobre les possibilitats d’ús del
català en els documents notarials i els registres públics.

3. Preparar un projecte global de traducció al català de la legislació estatal anterior a
1998, amb l’objectiu que els operadors jurídics disposin de la versió oficial en català.

4. Impulsar el traspàs de serveis i funcions en matèria de notaries i registres de la
propietat i mercantils.
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5. Potenciar l’actual programació de cursos de català destinats a jutges i personal al
servei de l’Administració de justícia.

6. Culminar el procés de transferència dels funcionaris de l’Administració de justícia de
l’Estat a la Generalitat.

7. Intensificar el programa de beques i de subvencions destinades a llicenciats en dret
de Catalunya per aconseguir la provisió de jutges i fiscals.

8. Incrementar la dotació del Programa de normalització lingüística a fi que abans que
acabi la legislatura tots els òrgans judicials catalans disposin de dinamitzadors
lingüístics.

9. Potenciar els programes de suport a l’Escola Judicial de Barcelona a fi de garantir
un nivell de seguiment dels cursos de català adequat.

10. Sol·licitar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
iniciï la normalització lingüística dels seus actes.

11. Informar anualment el Parlament de l’aplicació i avaluació del Pla de normalització
lingüística del Departament de Justícia.

La Moció, a la qual el Govern donarà compliment en els anys 2001 a 2003, sistematitza part
de les actuacions que du a terme el Govern en l’àmbit del dret, que incideixen en
l’Administració de justícia, les notaries i els registres públics, i la resta de professionals del
dret.

2. L’Administració de justícia

Els objectius fixats pel Govern en aquest sector són:

a) Garantir el coneixement del català per part dels jutges,dels magistrats i, sobretot,
dels funcionaris al servei de l’Administració de justícia (article 13.5 de la Llei de
política lingüística).

b) Garantir la disponibilitat lingüística de les oficines judicials (article 13.2 de la Llei).

El Departament de Justícia el que s’ocupa d’avançar cap a la consecució d’aquest dos
objectius per mitjà d’un programa específic al qual l’any 2000 ha destinat més 285 milions
de pessetes.

2.1. El coneixement del català a la judicatura i en el personal de l’Administració de justícia
Pel que fa a l’acreditació del coneixement de català, de conformitat amb l'Acord del Consell
General del Poder Judicial de 25 de febrer de 1998 —que va establir que el coneixement del
català és un mèrit per a la provisió de places de la carrera judicial amb seu a Catalunya—, i
també amb el conveni signat el 25 de març de 1999 entre la Generalitat i el Consell General,
els concursos de provisió de places de jutges i magistrats situades a Catalunya que hi ha
hagut l’any 2000 han tingut en compte, com a mèrit, el coneixement del català (certificat de
nivell B).

Pel que fa al personal interí, d’acord amb l’Ordre de 10 de març de 1998, les persones que
han aspirat a cobrir llocs de treball en règim d'interinitat han acreditat el coneixement del
català com a requisit  d'accés a la borsa de treball. De les 94 persones que van haver de fer
la prova de català, 53 la van superar. Durant l’any 2000 s’ha iniciat la tramitació d’un decret
que regularà la borsa d’interins, que també contindrà el requisit de coneixement del català
per accedir-hi.

Pel que fa a l’ensenyament, l’any 2000, mitjançant un acord amb l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, s'han organitzat 74 cursos de català de 80 hores de durada per al
personal de l’Administració de justícia, 22 menys que l’any 1999, en què se’n van organitzar
96, però 7 més que l’any 1998, en què se’n van oferir 67. La causa principal d’aquesta
reducció ha estat la poca mobilitat funcionarial que hi ha hagut aquest any,  que fa que ja hi
hagi molts funcionaris que tenen els títols oficials de català. A més, l’any 2000 no s’han ofert
cursos  de  nivell D atès  que aquest  nivell de català és  innecessari  per  al treball ordinari a
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l’Administració de justícia. També s’han
organitzat uns altres 28 cursos de
llenguatge jurídic, de 24 hores cada curs,
amb vista a preparar el futur certificat de
nivell J de la Direcció General de Política
Lingüística.

Els 74 cursos generals, 15 dels quals han
estat subvencionats al 50% per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, han
tingut un cost de 47.330.000 pessetes. En
conjunt, s’hi han inscrit 1.281 funcionaris,
dels quals 664 s’han presentat a examen i
396  han superat la prova final.

Taula 16. Cursos oferts per a funcionaris judicials l'any 1999-2000

A B C TOTAL

BCN ciutat 8 11 19 38

BCN com. 9 2 13 24

Girona 2 2 1 5

Lleida --- 1 2 3

Tarragona 2 1 1 4

TOTAL 21 17 36 74

   Taula 17. Nombre de funcionaris judicials inscrits als cursos l’any 1999-2000

A B C TOTAL

BCN ciutat 89 190 402 681

BCN com. 127 46 222 395

Girona 33 22 27 82

Lleida -- 17 42 59

Tarragona 24 12 28 64

TOTAL 273 287 721 1.281

Taula18. Nombre d'alumnes aprovats l'any 2000

A B C TOTAL

BCN ciutat 30 83 116 229

BCN com. 23 20 47 90

Girona 9 15 6 30

Lleida --- 10 18 28

Tarragona 7 4 8 19

TOTAL 69 132 195 396

2.2. L’assessorament
Al  personal al servei de l’Administració de justícia, també se li ha prestat assessorament
lingüístic per mitjà dels 43 tècnics de l'equip  de dinamitzadors lingüístics del Departament
de Justícia, els quals, en  conjunt, han elaborat 14.885 documents, un nombre lleugerament
superior al de 1999, en què en van elaborar 14.660.
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D’altra banda, el Departament de Justícia, en el marc del programa d’informatització de
totes les oficines judicials de Catalunya ha continuat el desplegament del programa Temis,
per mitjà del qual es difonen en format electrònic els models de documents  processals en
català. L’any 2000 s’han introduït 400 documents nous, que se sumen als 700 elaborats
l’any anterior. També s’han incorporat correctors ortogràfics de català en alguns llocs de
treball de l’Administració de justícia a Catalunya.

Com a eina d’assessorament i de dinamització cal ressenyar l’edició de la revista semestral
Tràmits, amb un tiratge de 3.500 exemplars de distribució gratuïta a totes les oficines
judicials; l’elaboració, amb el suport del Departament de Cultura, de materials per al
seguiment del Curs de llenguatge jurídic català (700 exemplars), i l’edició del primer volum
d’una col·lecció de lèxics de llenguatge jurídic que promou el Departament de Justícia i
elabora conjuntament amb el Centre de terminologia TERMCAT i sota la direcció d’aquest.
Es tracta del Vocabulari de dret penal i penitenciari, del qual se n’ha fet un tiratge de 3.000
exemplars.

 2.3.  El coneixement i la disponibilitat lingüística a les oficines judicials
Segons dades de la Direcció General de Relacions amb l’Administració de justícia obtingues
per mitjà d’enquestes que es fan a les secretaries dels jutjats, l’evolució de les dades de
coneixement del català id e la disponibilitat lingüística a les oficines judicials és la següent:

Taula 19. Coneixement del català entre els funcionaris judicials

CONEIXEMENT 1997 1998 1999 2000
% % % %

El parlen i l’escriuen 38,0 41,9 40,3 39,1
El parlen, no l’escriuen 30,4 32,5 30,4 31,9
Només l’entenen 28,5 22,5 21,0 23,4
No l’entenen 3,1 3,1 8,3 5,6
Base total de funcionaris 5.123 4.707 4.948 5.122

El funcionariat que entén el català, que el parla i l'entén, i que té les tres habilitats
lingüístiques ha augmentat lleugerament en xifres absolutes, tot i que l’increment de
personal comporta una lleugera disminució del percentatge que el sap escriure. Malgrat
aquesta disminució, el nombre de funcionaris que saben escriure en català ha passat de
1.971 l’any 1998 a 1.993 l'any 1999 i a 2.005 el 2000.

Taula 20. Disponibilitat lingüística teòrica a les oficines judicials

1997
Ofic.

1997
%

1998
Ofic.

1998
%

1999
Ofic.

1999
%

2000
Ofic.

2000
%

Oral 408 98,1 411 100 432 100 444 100
Escrita 324 67,3 362 88 398 92 406 95,8

Es considera que hi ha disponibilitat teòrica a les oficines en les quals treballa almenys un
funcionari que pot respondre oralment o per escrit en català. Com a conseqüència de
l’increment del coneixement del català s’ha incrementat el percentatge d’oficines amb
disponibilitat teòrica escrita.

Taula 21. Disponibilitat lingüística real a les oficines judicials

1998
Oficines

1998
%

1999
Oficines

1999
%

2000
Oficines

2000
%

Oral 383 93,1 393 91 394 94,4
Escrita 192 46,7 153 35,4 161 43,6
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Es considera que compleixen el requisit de la disponibilitat real les oficines judicials en què,
efectivament, treballa almenys un funcionari que respon oralment o per escrit en català de
manera habitual. Aquesta dada es va començar a sol·licitar a partir de 1998.

2.4. El Pla pilot de funcionament en català de 40 oficines judicials
Com a conseqüència de la lentitud de l’avenç del català a l’Administració de justícia i de la
poca repercussió pràctica dels cursos de català i de l’esforç de la l'equip de dinamitzadors
lingüístics dels jutjats, l’any 2000 el Departament de Justícia, d’acord amb el de Cultura, va
idear un pla pilot que permetés de concentrar els esforços i els recursos en determinades
oficines judicials, acollides de manera voluntària al Pla. L'objectiu d’aquest Pla, que es va
posar en funcionament el 9 d’octubre de 2000 en un acte que va tenir lloc als Jutjats de
Barcelona, és aconseguir que les oficines inscrites treballin normalment en català, de
manera que el món del dret, en el seu conjunt, percebi que això és possible.

Les oficines judicials inscrites als jutjats han de comptar amb jutges, secretaris i personal
que desitgin treballar normalment en català, que es comprometin a fer-ho i que, a més,
assumeixin el compromís d’informar cada mes l’Administració i d’elaborar un informe final,
pel qual percebran una remuneració puntual de caràcter extraordinari. D’altra banda, el
Departament de Justícia va reforçar l'equip de dinamitzadors amb 6 persones més i va dotar
el Pla de sistemes de traducció automàtica català/castellà i castellà/català promoguts per la
Generalitat en els darrers anys per facilitar la versió catalana de documents, especialment
sentències, redactats inicialment en castellà.

Les oficines inscrites al Pla van ser:

 De Barcelona ciutat, 11: Sala Civil del TSJC, Fiscalia del TSJC, Secció 13a de
l’Audiència Provincial, Deganat de Barcelona, Jutjat Penal núm. 3, jutjats d’instrucció 9 i
20, jutjats de primera instància 40 i 55, Jutjat Social 25, Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4.

 De les comarques de Barcelona, 9: jutjats de primera instància i instrucció 1 i 2 de
Berga, 1 de Sant Feliu de Llobregat, 1 i 4 de Terrassa, i 2 de Vic; Jutjat Penal de
Manresa i Jutjat Penal núm. 1 de Sabadell; Jutjat Social de Manresa.

 De les comarques de Girona, 8: Fiscalia de Girona, Deganat de Girona, Jutjat Penal
núm. 1 i  Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, i jutjats de primera instància i
instrucció 2 i 4 de la Bisbal, i 1 i 2 d’Olot.

 De les comarques de Lleida, 9: seccions 1a i 2a de l’Audiència Provincial de Lleida,
Fiscalia de Lleida, jutjats de menors, contenciós administratiu i de primera instància i
instrucció 3 i 5 de Lleida, i jutjats de primera instància i instrucció de Solsona i de Tremp.

 De les comarques de Tarragona, 5: Fiscalia de Tarragona i jutjats de primera instància i
instrucció de Gandesa, i número 1 d’Amposta, números 4 de Tortosa i número 10 de
Tarragona.

El Pla pilot comportava el compromís de les oficines judicials inscrites a aplicar-lo durant sis
mesos. Atès que es va iniciar el 9 d’octubre, les dades que s’aporten en aquest informe són
parcials, tot i que es pot avançar que l’ús del català s’hi estenia de manera progressiva.  La
majoria dels jutjats que participen en el Pla pilot ja tenien disponibilitat per treballar en
català, de manera total o parcial, abans de començar el Pla. Tot i això, i malgrat que
formaven part del Pla pilot, encara s’hi observa un percentatge prou alt de documents en
castellà, si bé cal remarcar que s’han redactat en català més de 175.000 documents.

Pel que fa a la documentació que emeten els jutjats, s’han comptabilitzat en conceptes
diferents els documents que els jutjats emeten mitjançant els models que tenen introduïts en
el sistema informàtic o “documentació del sistema Temis” , i els documents de text lliure, que
són documents de nova redacció que fa cada òrgan per a tràmits determinats. En principi,
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l’ús del català en la documentació del sistema Temis  ha de ser més elevat, perquè resulta
més senzill redactar documentació amb una plantilla predeterminada en català que redactar-
la directament. Pel que fa a les sentències, la taula 24 informa de les que han estat
signades en una o altra llengua oficial, amb el benentès que totes han estat notificades en
les dues. Tot seguit, s’aporten unes dades estadístiques que corresponen al conjunt de la
documentació emesa per les 40 oficines judicials inscrites al programa en relació amb els
documents interns i amb les sentències i interlocutòries.

Taula 22. Documentació del sistema Temis

Demarcació Octubre
cat.      cast.

Novembre
cat.      cast.

Desembre
cat.     cast.

% cat.

Barcelona ciutat 12.536 4.182 15.448 2.916 9.396 1.600 81,1
Barcelona com. 9.824 5.294 12.150 4.065 8.110 7.810 63,6
Girona 9.085 1.132 10.958 819 7.034 289 92,3
Lleida 4.229 1.807 5.446 2.159 3.782 1.357 71,6
Tarragona 1.676 2.614 3.778 1.445 2.749 471 64,4
TOTAL 37.350 15.029 47.780 11.404 31.071 11.527 75,4

Taula 23. Documents de text lliure

Demarcació Octubre
cat.          cast.

Novembre
cat.          cast.

Desembre
cat.    cast.

% català

Barcelona ciut. 8.815 3.108 1.496 103 1.586 91 78,2
Barcelona com. 3.633* 423 3.919 292 3.325 191 92,3
Girona 2.588 77 4.377 399 1.242 735 87,1
Lleida 9.468 269 5.579 112 3.729 47 97,8
Tarragona 3.074 2.780 4.437 656 2.664 261 73,3
TOTAL 27.578 6.657 19.808 1.562 12.546 1.325 86,2

* Aquesta dada resulta de l’extrapolació de l’estadística, atès que el mes d’octubre el Jutjat Penal de
Manresa va fer constar la dada exorbitant de 12.935 documents. A partir del cessament del jutge
coordinador, l’estadística resulta coherent.

Taula 24. Llengua de les sentències

Demarcació Octubre
cat.     cast.

Novembre
cat.     cast.

Desembre
cat.     cast.

% català

Barcelona ciutat 333 51 287 19 144 24 89,0
Barcelona com. 301 25 325 64 265 26 88,5
Girona 107 12 185 6 75 2 94,8
Lleida 106 59 87 27 98 41 69,6
Tarragona 44 3 156 21 83 79 73,3
TOTAL 891 150 1040 137 665 172 84,9

Taula 25. Llengua de les interlocutòries

Demarcació Octubre
cat.      cast.

Novembre
cat.      cast.

Desembre
cat.      cast.

% català

Barcelona ciutat 1.375 49 1.541 87 1.049 86 94,7
Barcelona com. 990 750* 797 128 371 150 67,7
Girona 360 4 559 49 161 25 93,2
Lleida 399 81 321 9 356 41 89,1
Tarragona 120 0 898 34 440 36 95,4
TOTAL 3.244 884 4.116 307 2.377 338 86,4

* Aquesta dada exorbitant està motivada per l’estadística d’octubre del Jutjat Penal de Manresa
(concretament s’hi feien constar en aquest apartat 715 interlocutòries). A partir del cessament del jutge
coordinador, l’estadística és més coherent.
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Tal com s’indicava en els informes de 1998 i 1999, l’ús del català a l’Administració de
justícia no depèn només de la mateixa Administració, sinó que és també en mans dels
advocats i dels procuradors, i de la resta de professionals que intervenen en els judicis. Les
dades obtingudes en el Pla pilot permeten de constatar la feblesa de l’ús del català a les
demandes, un ús percentualment irrisori, en especial a la ciutat de Barcelona, on en el
conjunt de les oficines inscrites al Pla només s’han presentat 40  demandes en català, és a
dir, menys de 15 al mes.

Pel que fa a les contestacions en català a les demandes, també són escasses, però el
programa permet de demostrar que si els professionals del dret reben en català la
documentació que els tramet el jutjat, es produeix un canvi lingüístic. Quan l’advocat de la
part demandada rep una provisió d’incoació d’un procediment redactada en català, respon
més de cinc vegades més en català que en els casos de demandes fetes espontàniament.

Taula 26. Nombre de demandes comptabilitzades en català

Demarcació Octubre Novembre Desembre TOTAL

Barcelona ciutat 16 13 11 40
Barcelona com. 36 93 93 222
Girona 154 171 97 422
Lleida 28 21 21 70
Tarragona 4 10 7 21
TOTAL 238 308 229 775

Taula 27.  Nombre de contestacions a la demanda en català

Demarcació Octubre Novembre Desembre TOTAL
Barcelona ciutat 64 120 77 261
Barcelona com. 11 19 416 446
Girona 427 544 645 1.616
Lleida 294 273 182 749
Tarragona 134 57 289 480
TOTAL 930 1.013 1.609 3.552

2.5. Els acords en matèria d’Administració de justícia entre el Consell General del
Poder Judicial i la Generalitat
Per tal d’obtenir una major implicació i coresponsabilitat de tots els agents professionals
implicats en el món del dret per fer-hi avançar el català, i en compliment del que es va
acordar el desembre de 1998 a la Comissió  Mixta corresponent, el 28 de novembre de
2000 es va modificar parcialment l’Acord de 2 d’abril de 1993 per reorganitzar els equips de
dinamitzadors lingüístics i actualitzar-ne les funcions, i per ampliar la Comissió Mixta de la
qual formaran part, a més dels titulars del Departament de Justícia i dels vocals del Consell
General del Poder Judicial adscrits a Catalunya, de les presidències del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya i de les quatre audiències provincials, de la Fiscalia del TSJC, de la
Secretaria General del Departament de Justícia i de les direccions generals de Relacions
amb l’Administració de justícia i de Política Lingüística, les persones  titulars de les
presidències del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya i de la seva Comissió de
Llengua Catalana, del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya, del Col·legi de
Notaris i del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils.

També es constitueixen subcomissions territorials per a la ciutat de Barcelona, i les
comarques de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, amb la funció de coordinar actuacions
conjuntes en l’àmbit jurídic i judicial de la demarcació corresponent i elevar-les a la Comissió
de seguiment sempre que ho considerin oportú.
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3. Les notaries i la documentació notarial

3.1. L’evolució del català a la documentació notarial
D’acord amb les dades lliurades pel Col·legi Notarial, en compliment del Decret 204/1998,
de 30 de juliol, sobre l’ús de la llengua catalana en els documents notarials, l’any 2000 s’han
redactat en català 98.536 documents notarials, un 9,5% més que l’any 1999 i un 53% més
que el 1998. Entre 1992 i 1996 el nombre de documents notarials en català era, segons
estimacions, d’entre 20.000 i 25.000 per any.

L’any 2000 el creixement s’ha alentit en relació amb els dos anys anteriors, probablement
perquè el notariat i  la ciutadania s’hi han implicat menys i, també, perquè el notariat ha estat
immers en el procés d’absorció del cos de corredors de comerç, que s’ha fet efectiu a partir
del dia 1 d’octubre.

Taula 28.  Documents notarials en català (nombre i percentatge) 1998 - 2000

Any Barcelona Girona Lleida Tarragona Total
Docum. % Docum. % Docum. % Docum. % Docum. %

1998 43.238 5,4 10.266 10,2 4.290 8,3 6.450 6,3 64.244 6,1
1999 56.236 7,0 21.395 20,7 5.015 9,6 7.064 6,7 89.710 8,4
2000 62.180 7,9 25.339 24,7 4.060 8,0 6.695 6,3 98.274 9,4

Per comarques, existeixen diferències considerables que no sempre tenen relació directa
amb la realitat sociolingüística i la situació socioeconòmica de cada territori, cosa que
constata que l’actitud del notariat és essencial en l’ús del català als documents públics. Les
comarques o districtes que dupliquen la mitjana són el Ripollès i la Cerdanya, que en
conjunt arriben al 71,1% (63,2 l’any 1999), Osona amb el 59,7%, (55,6 l’any passat), la
Garrotxa amb el 55,7% (51,1% el 1999), l’Alt Urgell amb el 42% (40,9% l’any passat), el
Berguedà amb el 40,3%, el Gironès amb el 28,3% i el Bages amb el 22,2%.

Les comarques o districtes que queden per sota de la meitat de la mitjana són el conjunt
dels dos Pallars (0,2%), el conjunt del Baix Llobregat amb el 2,5% (3% l’any passat), l’Anoia
amb el 2,9%, el Garraf amb el 3,4% (3,8 el 1999), el Tarragonès amb el 3,2% i el Segrià
amb el 3,8%.

El Barcelonès en conjunt només arriba al 5,35%, amb diferències entre la ciutat de
Barcelona, on es redacten en català el 6% dels documents notarials que s’hi atorguen, i la
resta de la comarca, en què es redacten en català l’1,6% dels documents.

El conveni entre la Generalitat i la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi per a l’aplicació
de la Llei de política lingüística signat el 16 de desembre de 1998 preveu que les caixes
prioritzin la llengua catalana en determinats documents unilaterals, com són les àpoques
amb cancel·lació d’hipoteca, i n'afavoreixin l'ús en els préstecs. L’any 2000 s’han redactat en
català 12.169 préstecs (8,2% del total) i 14.959 àpoques (17% del total).  Cal destacar
l’actitud de Caixa de Girona i Caixa Manlleu, que encarreguen la totalitat dels préstecs
hipotecaris en català. Per facilitar l'ús del català a les hipoteques, el Col·legi de Notaris i
algunes entitats de crèdit han signat convenis que permeten als notaris accedir directament
a les minutes d’hipoteques per mitjà d’Internet.

3.2.  La col·laboració del Col·legi de Notaris
El Col·legi de Notaris de Catalunya ha donat continuïtat a la col·laboració amb el Govern de
la Generalitat en matèria de foment de la llengua catalana, d’acord amb el conveni de
col·laboració signat el 16 d’abril de  1997 i s’ han ofert als notaris de Catalunya, a càrrec del
Col·legi, el servei de traducció i assessorament, que té el suport d’eines de traducció
assistida a les quals s’accedeix per la intranet corporativa, i un servei de traducció
professional. També s’han editat, conjuntament amb el Col·legi de Registradors de la
Propietat i Mercantils, els materials de les Jornades d’Estudi sobre la Fe Pública Notarial i la
Institució Registral als Països Plurilingües, celebrades els dies 7 i 8 de maig de 1999.
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4. Registres públics

4.1.  Els registres de dependència estatal
En l’àmbit dels registres públics, s’han continuat fent en català els assentaments en els
registres de la propietat i mercantils a l’empara de l’article 17 de la Llei de política lingüística
amb tota normalitat, tot i que fins al 29 de gener de 1998 no se n’havia redactat mai cap.

Les dades lliurades pel Col·legi de Registradors sobre una mostra de diferents registres de
tot Catalunya reflecteixen una gran disparitat en el percentatge d’assentaments en català.
Els 21 registres que s’han adoptat com a mostra donen les mitjanes anuals aproximades
que resulten de la taula 29, en la qual es pot observar una estabilització del percentatge
d’inscripcions en català en relació amb l’any 1999, tot i que hi ha petits increments a les
comarques de Barcelona.

Taula 29. Documents en català als registres de la propietat, en percentatge

Registre % Docum.. català Registre % Docum.. català
1999 2000 1999 2000

Barcelona 2 12,8 9,2 Girona 2 14,4 10,0
Barcelona 10 11,6 14,6 Roses 1 5,3 5,2
Barcelona 17 7,0 8,3 Lleida 1 3,9 3,2
Mataró 2 9,5 11,1 Tremp 7,5 8,3
Terrassa 3 7,2 8,4 Tarragona 1 3,8 2,4
Vic 63,1 Reus 1, 2 i 3 9,8 9,5
Berga 64,2 70,5 Valls 5,6 4,6
Vilanova * --- 3,2 Manresa 1 i 2 * --- 18,1
Igualada 1 i 2 * --- 6,4 Mercantil BCN * --- 3,6

* Les dades d’aquests registres són referides només al segon semestre de 2000.

La Delegació a Catalunya del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils, d’acord
amb el conveni de col·laboració existent, ha continuat oferint cursos de català al personal al
servei dels registres per mitjà del Consorci per a la Normalització Lingüística. El nombre de
cursos oferts en el curs acadèmic 1999-2000 ha estat de 4 i el d’alumnes inscrits 93. El
1998-99 van ser 8 cursos amb un total de 146 alumnes inscrits.

Pel que fa al Registre Civil, no hi ha hagut cap progrés. Els models de llibres, que serveix el
Ministeri de Justícia, són encara exclusivament en castellà, i algunes inspeccions a registres
civils han al·legat l’article 298.6 del Reglament del Registre Civil de 1958 que considera
defecte formal dels assentaments el fet que no estiguin redactats en castellà, per amonestar
els jutges de pau que, en la pràctica, empren el català en la redacció dels assentaments. La
Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 28 d’octubre de 1999
sembla indicar que els assentaments s’han de fer sempre en castellà, sens perjudici que les
certificacions siguin, si escau, en català. La literalitat de l’article 17 de la Llei de Política
Lingüística és una altra. Aquest és, per tant, un camp a solucionar en els propers anys,
perquè l’Estat incompleix la Llei emparant-se en el seu article 2.2 b), segons el qual és ell
mateix qui determina de quina forma s’ha d’aplicar,  i encara no ho ha establert.

4.2. Els registres de la Generalitat
En els tres registres de la Generalitat amb transcendència juridicoprivada (Registre
d'Associacions, Registre de Fundacions i Registre general de cooperatives) l’any 2000 s’ha
mantingut el predomini dels documents presentats en llengua catalana que ja es va donar el
1999, amb un increment significatiu pel que fa a les associacions i una molt lleugera
reducció respecte a les fundacions i a les cooperatives. Així ho mostren les taules següents:
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Taula 30. Estatuts de fundacions, per llengües. 1999-2000

1999 2000
Nombre % Nombre %

Català 99 87 115 86,5
Castellà 15 13 18 13,5

Taula 31. Estatuts d'associacions, per llengües. 1999-2000

1999 2000
Nombre % Nombre %

Català 1.838 80 1.810 93,5
Castellà 459 20 126 6,5

Taula 32.  Estatuts de cooperatives, per llengües. 1999-2000

Territori Estatuts 1999 Estatuts 2000
Català % Castellà % Català % Castellà %

Barcelona 244 62,7 148 37,3 191 59 135 41
Girona 38 97,4 1 2,6 25 96 1 4
Lleida 41 97,6 1 2,4 40 89 5 11
Tarragona 39 92,8 3 7,2 32 89 4 11
Total 362 70,2 153 29,8 288 66,5 145 33,5

Els departaments de Justícia i Treball responsables d’aquests registres, en col·laboració
amb les unitats de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, faciliten a les persones que hi
estan interessades formularis i models d’estatuts en català, amb la qual cosa se’n fomenta
l’ús. Es constata, una vegada més, la tendència de la ciutadania a emprar el català quan
s’adreça a la Generalitat i, en general, a les institucions pròpies, i a fer ús del castellà quan
es comunica amb l’Estat i els seus poders a Catalunya.

5. Els altres professionals del dret

Els advocats i els procuradors, com a professionals que generen bona part de la
documentació que s’aporta a l’Administració de Justícia poden jugar un paper clau per
forçar-ho, en termes sociolingüístics, el canvi de llengua. Nogensmenys, el nombre de
demandes que es presenten en llengua catalana és molt petit. A l’apartat 2.4., taula 26, s’ha
constatat que, en el període que va del 9 d’octubre al 31 de desembre, en el conjunt dels
jutjats inscrits al Programa pilot, només s’havien presentat 775 demandes en català.

Una dada més indicativa és la de les demandes presentades als jutjats civils de la ciutat de
Barcelona entre l’1 de gener i el 15 de maig de 2000. D’un total de 44.098 demandes
presentades, només 451 van ser presentades en català. És evident que la implicació global
de l’advocacia, i també de les grans entitats financeres i asseguradores en aquest àmbit, és
molt petita i que cal un canvi col·lectiu en l’actitud dels anomenats operadors jurídics perquè
el català avanci en el món del dret.

Durant l’any 2000, el Departament de Cultura i el Consorci per a la Normalització Lingüística
han donat continuïtat a l’aplicació dels acords de col·laboració amb els col·legis d’advocats
de Figueres, Terrassa, Manresa, Girona i Sabadell. Aquests acords es van signar els anys
1998 i 1999 amb l’objectiu de procurar la redacció en català de la documentació interna, fer
una oferta de cursos de català al personal o als col·legiats, i oferir assessorament lingüístic
als col·legis i als col·legiats.  De conformitat amb aquests convenis, els col·legis de Girona i
de Figueres han organitzat l’assignatura de llenguatge jurídic a les respectives escoles de
pràctica jurídica, s’ha elaborat i difós el full informatiu Addenda i, a Girona, s’han organitzat
les sessions de llenguatge jurídic Esmorza en català. En la mateixa línia dels anteriors, el 8
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de març de 2000 el Departament de Cultura i el Consorci per a la Normalització Lingüística
varen signar un acord de col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Granollers.

El 28 de desembre es va signar un nou acord de col·laboració entre la Generalitat (Cultura i
Justícia) i el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, que agrupa els
catorze col·legis d'advocats de Catalunya, pel qual el Consell donarà continuïtat a la
Comissió de Llengua Catalana, que serà presidida pel degà d’un dels col·legis, i al servei de
català del Consell, que dependrà de l’esmentada Comissió. Aquest servei elaborarà
anualment un programa de treball, d’acord amb els objectius previstos a la Llei de política
lingüística, que aprovarà la Comissió de Llengua Catalana del Consell. La Comissió de
Llengua Catalana nomenarà les persones responsables del servei tenint en compte els
criteris establerts per la Direcció General en relació amb el perfil requerit per a la plaça.
També es preveu la continuïtat del suport del Departament de Cultura a l’esmentat servei i
que les dues parts promoguin l'establiment de marcs de col·laboració estables amb els
diferents col·legis d'advocats, amb la participació del Consorci per a la Normalització
Lingüística, si s'escau.

Al  llarg del 2000, el servei lingüístic del
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya (que ha rebut una aportació del
Departament de Cultura de 3.295.500
pessetes) ha incorporat en un CD-ROM
formularis de dret hipotecari, laboral i penal, i
els models de contractes bàsics de comerç
internacional. Tots aquests  formularis i
models estan disponibles, juntament amb els
de dret civil, al web del Consell. La
col·laboració també ha permès atendre les
consultes lingüístiques dels professionals,
mantenir l’apartat sobre llengua catalana a la
pàgina web del Consell i difondre informació
diversa sobre materials per treballar en
català.

En el mateix àmbit, el Departament de Cultura ha continuat la col·laboració amb el Consell
de  Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya (al qual s’ha atorgat un ajut de
470.000 pessetes) per al manteniment d’una pàgina web del Consell amb un apartat
específic de llengua i els enllaços oportuns a altres pàgines d’interès. Com l’any anterior,
s’han organitzat dues sessions informatives sobre l’ús del català en els àmbits jurídic i
judicial, i sobre eines de suport lingüístic —en el marc de les conferències sobre la professió
de procurador dels tribunals que s’imparteixen als nous col·legiats—, i un curs de llenguatge
jurídic al qual han assistit 25 alumnes, el mateix nombre que l’any 1999.

Encara en aquest àmbit, s’ha treballat en col·laboració amb el Consell de Col·legis d’Agents
de la Propietat Immobiliària d’acord amb el conveni signat el  6 de juliol de 1999. Es pot
destacar l’edició del material Lèxic i bibliografia bàsica per a l’activitat immobiliària, que s’ha
distribuït a tots els agents de la propietat immobiliària, notaris i registradors de la propietat
de Catalunya, en col·laboració amb els col·legis respectius i el Consorci per a la
Normalització Lingüística. Aquest material conté 364 termes i 305 expressions d’ús freqüent
en el sector, ha estat elaborat pel TERMCAT, el  Consorci per a la Normalització  Lingüística
i  la Direcció  General de Política Lingüística, i inclou una bibliografia de diccionaris, models
de documents i altres eines que faciliten el treball en català a tots els agents de la propietat
immobiliària de Catalunya.

Finalment, s’ha col·laborat amb el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya en
el manteniment d’un servei lingüístic (que ha rebut una aportació d'1.153.978 pessetes) per
mitjà del qual s’han revisat els sis números de la revista El Gestor, editats el 2000, s’han
publicat pàgines de divulgació de temes de llengua i materials de difusió d’aquesta temàtica,
i s'han resolt dubtes i consultes del Col·legi i de les persones professionals col·legiades.
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6. La contractació mercantil

L’ús del català a la documentació bancària i de les assegurances ha de ser un indicador de
normalitat per a la llengua, atesa la innegable influència d'aquest  sector sobre la societat en
general i sobre el món del dret en particular.

El marc jurídic bàsic, pel que fa a la llengua, en aquest àmbit, és contingut a l’article 15 de la
Llei 1/1998. aquest article disposa que els contractes d’adhesió, normats, contractes amb
clàusules tipus o amb condicions generals, s’han de redactar en la llengua que escullin els
consumidors i consumidores i han d’estar a disposició immediata dels clients i clientes en
exemplars separats en català i en castellà.

El mes de gener, amb la col·laboració de la UCEAC (Unió Catalana d'Entitats
Asseguradores i Reasseguradores de Catalunya) es van enviar cartes a les 158 companyies
d’assegurances amb seu o delegació a Catalunya per recordar el contingut de la Llei i
esperonar-les a donar-li compliment. Tot i això, al llarg de l’any s’han rebut algunes queixes
ciutadanes en relació amb companyies concretes (Zurich i Groupama, per exemple) i s’ha
constatat que cal emprendre actuacions perquè  les companyies culminin el seu procés
d’adaptació a la legislació vigent. En aquest sentit, i d’acord amb la voluntat de fer una
aplicació concertada de la Llei, s’han iniciat contactes amb el Consell de Col·legis de
Mediadors d’Assegurances Titulats per signar-hi un conveni de col·laboració que promogui
la implicació d’aquest col·lectiu professional tan estratègic en el sector, i també s’ha realitzat
un estudi sobre l’ús del català a les companyies de la UCEAC que permetrà emprendre
accions amb més coneixement de causa.

L’any 2000 moltes de les entitats financeres que havien signat convenis de col·laboració  per
a l’aplicació de la Llei de política lingüística s’han vist afectades per processos de fusió
bancària. És el cas de Banco Santander i BCH (avui BSCH), Argentària amb el BBV i
després amb Banca Catalana (avui BBVA) i Caja Rural de Almería amb Caja de Màlaga
(avui Cajamar). De tota manera, ha continuat el seguiment de les actuacions de tots ells i,
tot i que amb una menor demanda que els anys anteriors, s’ha prestat assessorament en la
revisió de versions catalanes de contractes i de documentació de BBVA i de Caja Rural de
Almería, entre d’altres.

S’han venut amb normalitat a tot Catalunya els models oficials de lletra de canvi que preveu
l’Ordre 30 de juny de 1999, impresos a doble text, en castellà i en català, d’acord amb
l’article 15.5 de la Llei de política lingüística. En canvi no ha estat possible d’obtenir l’edició
en català dels models de contractes d’arrendaments urbans sotmesos a l’impost de
transmissions patrimonials perquè l’Agència Tributària i el FNMT s’han negat a fer-los en
versions separades tal com preveu l’esmentada Llei.

7. La traducció i la interpretació jurades

El 2000 s’ha aprovat el  Decret 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació
jurades, que equipara el català al castellà en l’activitat de la traducció i la interpretació
jurades amb la introducció de la traducció inversa; a més, exigeix el nivell acadèmic de
diplomatura per presentar-se a les proves (abans erael de batxillerat), regula l’habilitació
professional de traductors i intèrprets (nomenats per resolució del director o directora
general de Política Lingüística i acreditats per un carnet oficial) i dóna caràcter oficial a
aquestes activitatsde traducció d’altres llengües al català i viceversa, cosa que afavoreix l’ús
del català al món jurídic i econòmic perquè  en facilita les traduccions oficials. L’augment de
contractació pública i mercantil en català impulsada per la Llei de política lingüística i la
internacionalització creixent de l’economia catalana han fet  necessària la nova regulació.
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A l’empara de la normativa anterior l’any 20001 s’han convocat proves de traducció i
interpretació jurades de l’alemany, del castellà i de l’italià al català i viceversa, que han estat
superades per 36 persones que seran donades d'alta al l Registre de traductors i intèrprets
jurats a començaments del 2001. Aquestes 36 persones han obtingut les habilitacions
següents:

- Traducció jurada català/alemany: 1
- Traducció jurada català/castellà: 30
- Traducció jurada català/italià: 1
- Interpretació jurada català/castellà: 11
- Interpretació jurada català/italià: 1

D'altra banda, s'han donat d'alta al registre esmentat, per la via de la convalidació, unes
altres 15 persones que han obtingut  habilitacions per a la traducció jurada català/alemany
(1),  català/anglès (11) i català/francès (2), i per a la interpretació jurada català/anglès (1) i
català/francès (1).

8. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i l’edició del BOE en català

L’edició en català del Diari Oficial de la Generalitat  és un element indispensable per a
l’expressió de la oficialitat de la llengua i contribueix al foment del català.

L’any 2000 s’han editat 248 números del DOGC (254 el 1999)  amb un total de 23.486
disposicions (22.845  el 1999)  i de 17.052  pàgines (16.752 l'any anterior).

L'edició simultània del DOGC en català i en castellà exigeix una tasca de traducció i revisió
de textos que realitza l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). L’any
2000 els serveis de l’EADOP han corregit 12.000 documents d’altres administracions que es
publiquen al Diari  Oficial (12.800 l’any 1999)  i ha revisat 40 models de documents.

Taula 33. Dades de l'edició del DOGC

DOGC 1996 1997 1998 1999 2000
Números 152 248 248 254 248
Pàgines 13.916 15.610 16.552 16.752 17.052
Disposicions 18.906 20.807 22.855 22.845 23.486

L’EADOP també té cura dels suplements en llengua catalana del BOE que es publiquen
des de l’abril de 1998 a l’empara del Reial decret 489/1998, de 14 d’abril. L’EADOP i el BOE
comparteixen el cost de la traducció, i les despeses d’edició i de distribució les assumeix
íntegrament el BOE.

El 2000 ha disminuït el nombre de pàgines editades en català al BOE perquè, amb motiu de
les eleccions de març, ha disminuït el nombre de disposicions que s’han publicat al butlletí
oficial. Per segon any consecutiu, el CD-ROM que conté el BOE del primer trimestre
incorpora els suplements en català, tant del 1998 com del 1999.

Taula 34.  Dades de l'edició del BOE en català

BOE 1998 1999 2000
Números 10 17 12
Pàgines 428 1462 880
Disposicions 68 190 110

L’edició en català de les lleis de l’Estat facilita l’edició de textos jurídics en català i
contribueix, a més, al prestigi social i internacional de la llengua.

                                                          
1 El Decret 87/1994, de 19 d’abril, de traducció i interpretació jurada d’altres llengües al català
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V.  L’ONOMÀSTICA

1. El Nomenclàtor oficial

Els noms que designen els llocs d’un territori tenen una funció alhora tècnica i cultural. Tècnica
perquè s’utilitzen com a referència geogràfica, i cultural perquè vehiculen informació sobre la
cultura, la llengua o els costums d’aquells que els van anomenar. En aquest sentit, la toponímia
catalana, a més de constituir el lligam més profund entre la llengua pròpia i el territori, és un
patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar com a part del patrimoni lingüístic i cultural de
Catalunya i d’Europa.

Per això, l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, ha mantingut i
reforçat els preceptes que ja contenia l’article 12 de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de
normalització lingüística de Catalunya, i estableix que els topònims de Catalunya tenen com a
única forma oficial la catalana, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis
Catalans, excepte els de la Vall d’Aran, que tenen l’aranesa.

La Resolució 563/V del Parlament de Catalunya va encomanar al Govern l’elaboració, en
col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans, del Nomenclàtor toponímic oficial de Catalunya,
que havia de contenir, inicialment, els topònims de les bases dels mapes a escala 1:250.000,
és a dir, poc més de 5.000. El mes de juny de 1998 es va constituir una comissió
específicament encarregada d’elaborar-lo i al llarg del 2000 ha continuat el treball de
localització, estudi i normalització de la toponímia de Catalunya. Amb els treballs pràcticament
finalitzats, el nombre de topònims per oficialitzar supera els 41.000, atès que finalment es va
decidir adoptar com a referent el mapa a escala 1:50.000 i fer la tria dels topònims adequats.
L’increment del nombre de topònims tractats que la Comissió ha considerat convenient per
rendibilitzar l’esforç realitzat, ha comportat un retard sobre el pla de treball inicial, de manera
que ha calgut revisar-lo. El conseller de Cultura va donar compte a la Mesa del Parlament de
l’estat d’acompliment de la Resolució 563/V enuna comunicació de data 25 de maig de 2000,
que va publicar íntegra el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Pel que fa a les tasques de revisió de la toponímia tractada, amb 24 comarques totalment
enllestides a final d’any, s’han revisat 3.545 topònims, és a dir, un 10% dels tractats.
D’aquestes esmenes, 2.809 (el 79%) han estat de canvi de grafia, 117 (3%) de canvi de
localització, 116 (3%) de canvi de codi i les 503 restants (14%) de supressió. Respecte a les
entitats de població (la forma oficial de les quals ha de ser aprovada pels ajuntaments),
s’estima que 340 (és a dir, un 8% de les existents) tindran modificacions o supressions.

El 15 de desembre de 2000, els
organismes i departaments que formen part
de la Comissió per a l’elaboració del
Nomenclàtor van signar una addenda al
conveni de col·laboració de juny de 1998
en previsió de l’edició del Nomenclàtor
oficial. L’addenda, signada a la seu de
l’Institut d’Estudis Catalans, preveu una
versió en paper i una altra en format digital,
de 3.000 exemplars cadascuna, amb una
inversió total de 25.155.658 pessetes
distribuïdes en dos exercicis, per a la qual
cosa ha comptat amb l’autorització del
Govern. També preveu la preparació dels
materials perquè el Nomenclàtor pugui ser
consultat en línia. Es preveu que l’edició
quedarà enllestida a final del 2001.
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Participen a la Comissió l'Institut d'Estudis Catalans (Oficina d'Onomàstica); l'Institut Cartogràfic
de Catalunya; l'Institut d'Estadística de Catalunya; els departaments de Cultura, de Política
Territorial i Obres Públiques, i de Governació i Relacions Institucionals; el Consorci per a la
Normalització Lingüística; la Federació de Municipis de Catalunya, i l'Associació Catalana de
Municipis.

2.  Dos avantprojectes de decret

L’any 2000 les direccions generals d’Administració Local i de Política Lingüística han elaborat
un Projecte de decret pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis
de població i les entitats municipals descentralitzades, que estableix el procediment per al canvi
de denominació oficial dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades,
l’aprovació del qual es preveu a principi de l’any 2001. Aquesta norma estableix dos
procediments per a la determinació i el canvi de denominació dels nuclis de població i les
entitats municipals descentralitzades, d’ofici per part de l’ajuntament o a instància de la
Generalitat, que permetran l’aplicació a la pràctica dels treballs del Nomenclàtor toponímic. Es
preveu d’iniciar el tràmit de notificació als ajuntaments de les conclusions de la Comissió en
aplicació del nou decret la primavera del 2001.

D’aquesta manera es completarà l’obra iniciada amb el Decret 243/1998, de 22 de setembre,
pel qual es modifiquen els articles 58, 59, 66, 67 i 68 del Reglament de demarcació territorial i
població del ens locals, que aclareix les interrelacions de competències entre els ens locals de
Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans en aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística, i de la Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut.

També s’ha elaborat un altre Projecte de decret pel qual s’estableix la Comissió de Toponímia,
que institucionalitzarà l’esmentada Comissió amb caràcter permanent i de manera semblant a
altres comissions similars que existeixen, per exemple, al Quebec, a França, a Letònia o al
País Basc. Formaran part de la Comissió de Toponímia les mateixes institucions i organismes
que formen la Comissió del Nomenclàtor i, a més, el Consell General de la Vall d’Aran.

Durant l’any 2000 s’han seguit els tràmits necessaris per aprovar aquests dos decrets, que han
obtingut el corresponent dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i l’informe de la Comissió
de Govern Local de Catalunya.

3. La retolació de les vies interurbanes

En compliment del que disposa l’article 18 de la Llei de política lingüística i d’acord amb la Llei
7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, en la senyalització de les vies interurbanes s’empra
únicament la toponímia  catalana, i els exotopònims es designen en català quan hi tenen una
denominació tradicional. La senyalització informativa es fa d’acord amb la normativa
internacional amb presència destacada de la llengua catalana.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques te cura de l’aplicació d’aquesta
normativa i, l’any 2000 va revisar 167 rètols d’obres i  va redactar 339 rètols i cartells a les vies
públiques de la Generalitat, així com la correcció de més de 50 pàgines de projectes de
senyalització de carreteres

Pel que fa a les carreteres de l’Estat, el BOE 25, de 29 de gener de 2000, es va publicar l’Ordre
de 28 de desembre de 1999 del Ministeri de Foment, per la qual s’aprova la norma 8.1–IC, de
senyalització vertical, de la Instrucció de carreteres, que preveu que a les comunitats
autònomes amb un idioma oficial altre que el castellà els topònims de les poblacions i els punts
característics s’escriuran únicament en la forma oficial.
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També s’han iniciat actuacions per corregir la forma anglesa ticket per la catalana tiquet i
substituir la forma sols per la més genuïna només en les indicacions de les estacions de peatge
de les autopistes i vies de peatge de Catalunya.

4. La correcció  lingüística de noms i cognoms

L’exclusió de l’ensenyament del català a la segona meitat del segle XVIII, la seva codificació
tardana i la imposició de l’ús del castellà en el Registre Civil el 1870, així com l’exercici de
funcions jurisdiccionals i administratives per funcionaris desconeixedors de la llengua del país
han comportat que els cognoms catalans figurin en el Registre Civil amb abundants faltes
d’ortografia o amb formes castellanitzades. L’article 19 de la Llei de política lingüística facilita la
correcció d’aquestes incorreccions a les persones que vulguin fer-ho per mitjà d’un procediment
senzill.

El Decret 208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística
dels cognoms, dictat per desplegar l'esmentat article 19 de la Llei 1/1998, determina la
documentació que cal aportar al Registre Civil per corregir les incorreccions lingüístiques dels
noms i cognoms que hi constin. El procediment que cal seguir és molt breu i consisteix en la
simple manifestació en aquest sentit efectuada per la persona interessada o el seu
representant legal davant la persona encarregada del Registre Civil sense cap altre requisit que
l'aportació d'un certificat que acrediti la correcció lingüística de la forma proposada.

Des de l'any 1999, la Llei estatal 40/1999, de 5 de novembre, sobre noms i cognoms i el seu
ordre, que permet als pares pactar de comú acord l’ordre dels cognoms dels seus fills,
incorpora a la normativa estatal les previsions de la Llei de política lingüística pel que fa a la
substitució del nom i a la regularització de les formes normativament correctes dels cognoms.
El Reial decret 193/2000, d’11 de febrer, de modificació de determinats articles del Reglament
del Registre Civil en matèria relativa als noms i cognoms i el seu ordre preveu específicament
que “ la substitució del nom propi pel seu equivalent onomàstic en qualsevol de les llengües
espanyoles requereix, si no és notori, que s’acrediti pels mitjans oportuns aquesta equivalència
i la grafia correcta del nom sol·licitat” , i el mateix pel que fa als cognoms. D’aquesta manera la
Llei catalana té el suport explícit del legislador estatal que permet l’aplicació dels criteris de la
Llei catalana als altres territoris de parla catalana.

En aplicació del marc legal esmentat, l’any 2000 s'han expedit, a sol·licitud de persones
interessades, 1.080 certificats: 98 de noms i 982 de cognoms. Els ciutadans i ciutadanes que
volen sol·licitar aquests certificats ho poden fer per correu electrònic i per telèfon i s'ha posat a
disposició dels usuaris l'imprès de sol·licitud de canvi de grafia a Internet, al web de la Llengua
catalana .

La taula següent permet d’observar l’evolució de les sol·licituds de certificats en els darrers sis
anys. L’any 2000 hi ha hagut una davallada en relació amb l’any anterior però el nombre de
certificats supera de molt el dels que s’expedien abans de la publicació del Decret 208/1998, de
30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística dels cognoms.

Taula 35. Certificats de correcció lingüística de noms i cognoms 1995-2000

Any 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Certificats i notes 85 111 110 511 1.249 1.080

Tal com s’especificava a l’Informe sobre política lingüística de 1999, i d’acord amb les
previsions de la Instrucció de 20 d’octubre de 1998, els casos més freqüents de correcció de la
grafia dels cognoms són:

 Adaptació de plurals, com Arades per Aradas, Berengueres per Berengueras, Cases
per Casas, Coromines per Corominas, Moles per Molas, Piques per Picas o Tàpies per
Tapias.
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 Ús del dígraf ny, comés el cas de Balanyà per Balaña, Perpinyà per Perpiña, Pinyol per
Piñol, Sunyer per Suñé, Trunyó per Truño o Vinyoles per Viñolas.

 Finals en -é, -er, -ó i -or, com és el cas d’Argenter per Argenté, Balaguer per Balagué,
Bover per Bové, Cabrer per Cabré, Fuster per Fusté, Llaurador per Llauradó o Salvador
per Salvadó.

 Supressió de la -h a final de paraula, com Amalric per Amalrich, Bosc per Bosch,
Domènec per Domenech, Folc per Folch, Lluc per Lluch o Surinyac per Surinyach.

 Confusió entre vocals àtones, com Benet per Banet, Batlle per Batlla, Collell per
Cullell,Ferràs per Farras, Lledó per Lladó, Roure per Roura o Setó per Sató.

 Qüestions d’accentuació, com són Amigó per Amigo, Fígols per Figols, Pallejà per
Palleja, Pàmies per Pamias o Ripollès per Ripolles.

 Grafia de la -s- sorda intervocàlica, com és el cas de Basseda per Baseda, Bessó per
Beso, Catassús per Catasús, Massana per Masana, Massot per Masot, Papasseit per
Papaseit o Rossell per Rosell.

Tot i això, el Registre Civil de Barcelona manté una interpretació restrictiva de la normativa i
considera traduccions, i per tant denega l’aplicació del procediment abreujat que preveu la Llei
de política lingüística i obliga els ciutadans i ciutadanes a emprar el procediment de canvi de
cognom i no de correcció de la grafia, la correcció gràfica dels cognoms quan la castellanització
de la seva grafia va donar com a resultat una forma coincident amb l’equivalent en castellà.
Aquest és el cas del cognom català Pasqual, que el jutge considera traducció del castellà
Pascual, amb el suport de la resolució de 5 de juny de 1999 de la Direcció General dels
Registres i del Notariat, de la qual la Generalitat discrepa.

5. Col·laboració amb la Societat d’Onomàstica

Amb la voluntat de difondre les actuacions que
realitza el Govern en el camp de l’onomàstica entre
el públic que s’interessa per aquestes qüestions,
l’any 2000 s’ha donat suport a la Societat
d’Onomàstica, una associació privada constituïda
l’any 1976 que té per objectiu promoure els estudis
sobre onomàstica catalana i la conservació de la
toponímia tradicional catalana. La Societat
organitza cada any en una localitat diferent del
domini lingüístic un Col·loqui especialitzat i des de
1980 edita, amb periodicitat trimestral i de manera
regular, un Butlletí interior  amb estudis i ressenyes
diverses.
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VI. L’ENSENYAMENT

1. L’ensenyament no universitari

1.1. Una escola integradora
L’ensenyament d’una llengua a l’escola és un dels elements clau per a la seva transmissió
intergeneracional i per garantir-ne l’ús a la societat. En situacions sociolingüístiques normals,
l’ensenyament de la llengua pròpia del país s’integra d’una manera natural en el sistema
educatiu. En processos de minorització organitzats, com el que ha sofert el català des del
segle XVIII1, s’imposa a l’escola la llengua dominant. En situacions de llengües en contacte
que s’organitzen de manera democràtica, el sistema educatiu es pot organitzar de diverses
maneres i amb graus diferents.

La Constitució de 1978 estableix un sistema obert, en el qual són possibles combinacions
diverses. La Llei de política lingüística, d’acord amb el precedent de la  de normalització
lingüística de 1983, estableix un sistema de conjunció en el qual l’alumnat no pot ser separat
en centres ni en grups classe diferents per raó de la seva llengua habitual, el català és la
llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament no universitari i l’ensenyament del català
i del castellà té garantida una presència adequada en els plans d’estudi, de manera que tots
els infants, qualsevol que sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder
utilitzar normalment i correctament les dues llengües al final de l’educació obligatòria.

Aquest model escolar ha facilitat
l’aprenentatge del català a tota la
població escolaritzada2 sense
diferències entre l’alumnat per raó del
seu origen geogràfic familiar, tal com
s’ha exposat en els capítols introductoris
d’aquest informe. Un sistema de
conjunció lingüística que a més de
garantir l’ensenyament de la llengua
permet uns primers espais de
socialització dels infants en català,
també està facilitant la integració de
l’alumnat   immigrat    procedent        del
Magrib i  de   l’Àfrica subsahariana. El percentatge d'alumnes estrangers en el curs 1999-
2000 ha estat del 2,3% a la primària, del 2,38% a l’ESO i de l’1% al batxillerat.

Per poder avaluar la importància decisiva del sistema educatiu en la extensió social del
coneixement del català n’hi ha prou amb recordar que els alumnes matriculats a Catalunya el
curs 1996-1997 van ser 1.089.594, i el curs 1998-1999 van ser  986.7193: 205.991 a
l’educació infantil, 349.530 a l’ensenyament primari i 431.198 al secundari.

1.2. Una escola  catalana
D’acord amb el marc legal abans esmentat, el 88,9% dels centres d’ensenyament primari de
Catalunya fa tot l’ensenyament en català, llevat de les assignatures de llengua i literatura
castellana i les de llengua estrangera, i el 7,3% restant el fa en català i en castellà. Pel que fa
als centres de secundària, el 51,2% fa tot l’ensenyament en català i la resta el fa en català
amb diverses assignatures en castellà amb proporcions variables. Aquestes dades
corresponen a un estudi realitzat el curs 1999-2000 i l’anàlisi de la situació actual de la

                                                
1  La Reial Cèdula de 23 de juny de 1768 va prohibir l’ensenyament en català i va establir que s’havia de fer en
castellà. La Llei Moyano, al segle XIX, va mantenir el mateix sistema d’exclusió, que només es va trencar a les
escoles de la Mancomunitat de Catalunya i a les de la Generalitat Republicana.
2 El 1996 el 99,2% dels nens i nenes situats entre 10 i 14 anys entenia el català i el 95,3% el sabia parlar.
3 Entre el 68% i el 70% dels alumnes estan matriculats en centres de l’àmbit metropolità.
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docència en català a l’ensenyament no universitari, és un dels aspectes que tractarà el Pla
específic d’avaluació externa dels centres docents, d’acord amb l’Ordre de 20 d’octubre de
1997, que comprèn el període 1998-2001.

L’any 2000 el Departament d’Ensenyament ha donat continuïtat a la tasca d’elaboració de
decrets curriculars específics corresponents als ensenyaments tecnicoprofessionals i
artístics. En concret s’han aprovat deu decrets que facilitaran l’ensenyament en i del català
en aquests ensenyaments.

Que el català sigui la llengua vehicular i d’aprenentatge a l’ensenyament no universitari
exigeix una actuació continuada de suport al professorat i a l’alumnat, que fa el Departament
d’Ensenyament, bàsicament per mitjà del Servei d’Ensenyament de Català (SEDEC).

A) Professorat
En compliment de l’article 24 de la Llei de política lingüística i del Decret 244/1991, de 28
d’octubre, sobre el coneixement de les llengües oficials per a la provisió de llocs de treball
docents dels centres públics d’ensenyament no universitari de Catalunya dependents de
Departament d’Ensenyament, en els concursos de trasllat del professorat es demana
l’acreditació de català amb el nivell C o el mòdul 2. En acabar l’any 1999, el 98,5% del
professorat d’ensenyament primari i el 81,2% del de secundària tenia l’acreditació de
coneixement de català.

 A més a més, el Departament organitza activitats per millorar el coneixement del català del
professorat, que l’any 2000 han estat, entre altres:

 281 seminaris d’assessorament ordinaris per a projectes lingüístics amb 3.940
participants de 836 centres i 444 sessions d’assessorament puntual a 229 centres
amb 1.916 assistents.

 4 cursos del mòdul 1, amb 51 alumnes.
 13 cursos del mòdul 2, amb 181 alumnes.
 19 cursos complementaris, amb 206 alumnes
 63 cursos de preparació per als mòduls d’educació secundària, amb 836 alumnes.
 13 cursos de preparació per als mòduls d’educació primària, amb 130 alumnes.
 15 cursos de suport oral o perfeccionament de llengua, amb 287 alumnes, adreçats

al professorat dels centres docents perquè puguin exercir la docència en llengua
catalana.

 5 cursos de perfeccionament de la llengua catalana, amb 81 alumnes.

També s’han organitzat els IX Tallers de Llengua i Literatura Catalanes (11 i 12 de febrer de
2000), amb 700 persones inscrites, i s’ha elaborat el material en CD-ROM Galí,  per a
l’aprenentatge de català, que es va presentar al Saló de l’Ensenyament. En la mateixa línia
de fomentar el coneixement del català per part del professorat, 17 centres de secundària
tenen aules d'autoaprenentatge de català per a ús del professorat i l’alumnat, i l’any 2000
s’han elaborat materials nous per completar-ne les dotacions.

B) Alumnat
L’article 21.8 de la Llei de política lingüística preveu que l’alumnat que s’incorpori
tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un suport especial i addicional
d’ensenyament del català. Per donar compliment a aquesta previsió legal,  s’organitzen:

 Tallers de llengua específics, que el curs 1999-2000 van ser 113 (35 a primària i 78 a
secundària), més 23 tallers d’adaptació escolar adreçats a l’alumnat que arriba
d’altres països un cop començat el curs escolar.

 Grups especials de conversa. En el curs 1999-2000 vint-i-cinc docents s’han ocupat
d’organitzar i atendre aquests grups.

També de cara a l’alumnat, el Servei d’Ensenyament de Català (SEDEC), seguint la seva
experiència d’anys, ha organitzat unes activitats de dinamització, que repercuteixen de
manera positiva en la valoració de la llengua. L’any 2000 han estat les següents:
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 Monestirs de Catalunya, amb més de 7.000 participants de 150 centres de primària,
que ha coincidit amb l’exposició homònima organitzada pel Museu d’Història de
Catalunya. La cloenda de la campanya va aplegar a Ripoll, en tres dies, més de
1.400 alumnes d’arreu del país.

 Llegendes de Catalunya, en suport radiofònic. Hi han participat 85 escoles i uns
4.000 alumnes.

 Tots els papers de l’auca, que ha comportat la realització de 10 tallers de teatre a 10
escoles de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet.

 Fem danses, en la qual han participat 65 centres i més de 4.500 alumnes.
 Lletra jove, revista amb un tiratge de 5.000 exemplars que es distribueixen a 100

centres de tot Catalunya, de la qual s’han publicat 10 números.
 El gust per la lectura, concurs literari en què han participat 118 centres i uns 10.000

alumnes.

2. L’ensenyament universitari

2.1. L’accés a la universitat
En acabar l’ensenyament obligatori l’alumnat català té un coneixement de les dues llengües
oficials adequat per atendre les situacions comunicatives ordinàries. En acabar el batxillerat
ha adquirit el coneixement suficient de les dues llengües.

Les proves d’accés a la universitat són un bon indicador del grau de coneixement del català
dels joves que hi accedeixen. De les 80.204 proves d’accés a la universitat del curs 1999-
2000, 72.571, és a dir, el 90,4%, es van fer en català. Per comarques, les úniques en què el
percentatge de proves en català va ser inferior al 90% van ser el Baix Llobregat (84,72%), el
Barcelonès (88,18%) i la Vall d’Aran (68,75%).

Taula 36. Evolució de l'ús del català a les proves d'accés a la universitat

Any 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
% d'ús
del català 53,3 59,2 62,0 66,0 70,3 71,7 73,3 73,5 90,4

La Llei de política lingüística preveu que a l’ensenyament universitari el professorat i
l’alumnat tenen dret a expressar-se en cada cas en la llengua oficial que prefereixin (article
22.1), però també estableix que el Govern i les universitats han d’adoptar les mesures
necessàries per fomentar l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de les activitats
docents, no docents i de recerca.

Pel que fa a la docència, l’ús del català fa anys que està estabilitzat al voltant del 60%, però
amb una lleugera tendència a disminuir.4 En aquest punt cal fer una referència al Dictamen
del Consell Social de la Llengua de 6 de juny de 2000, que subratlla la importància de la
docència universitària en català no només per la seva influència en la generació del prestigi
de la llengua sinó també, i sobretot, perquè és clau perquè l’activitat professional es pugui
desenvolupar en llengua catalana. És evident que un metge, una advocadessa, un
economista o una enginyera de camins tendiran a fer ús sempre en la seva activitat de la
llengua i la terminologia amb què hauran après els conceptes de la seva professió.

2.2. Els serveis lingüístics universitaris i el suport al professorat i l’alumnat
El mateix article 22 de la Llei, al punt 3, estableix que les universitats han d’oferir cursos i
mitjans adequats perquè l’alumnat i el professorat perfeccionin la comprensió i el
coneixement de la llengua catalana. Per donar compliment a aquest objectiu, les universitats
compten amb serveis lingüístics que tenen per funció oferir formació de català a la comunitat
universitària, promoure’n l’ús a la docència i realitzar activitats de dinamització de l’ús de la
llengua del país entre l’alumnat.

                                                
4 Vegeu l’informe sobre l’aplicació de la política lingüística corresponent a l’any 1998 (BOPC 386, de 31 de març, p.

31902).
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Els serveis de les universitats tenen adscrits en conjunt més de 40 tècnics i es coordinen
entre ells per mitjà de l’Institut Joan Lluís Vives i amb el Govern de la Generalitat per mitjà del
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, que en la seva estructura
orgànica, aprovada pel Decret 127/2000, de 3 d’abril, té una unitat específicament
encarregada d’aquesta tasca d’acord amb els objectius generals de la política lingüística.

L’any 2000, aquest Departament, d’acord amb les bases establertes per l’Ordre de 27 de
juliol, ha concedit 40.000.000 de pessetes per a projectes i activitats de normalització
lingüística, la mateixa quantitat que l’any 1999. Les universitats que han rebut ajut han estat:
Autònoma de Barcelona, Barcelona, Girona, Lleida, Oberta de Catalunya, Politècnica de
Catalunya, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili, Vic i Internacional de Catalunya. A
més, des del Departament de Cultura s’han subvencionat els centres d'autoaprenentatge de
set universitat catalanes, per un import de 21.000.000 de pessetes en una despesa biennal
1999-2000, i s’ha donat suport didàctic als responsables d’aquests centres. Els serveis
lingüístics universitaris organitzen cada any una jornada de treball per afavorir l’intercanvi
d’experiències; la de l’any 2000 va tenir lloc a  Morella (Alt Maestrat) els dies 30 de novembre
i 1 de desembre.

El sistema universitari català és el sistema de l’Estat que rep més estudiants estrangers dels
programes Erasmus i el seu nombre creix cada any. En concret ha passat de 1.032 alumnes
el curs 1992-1993 a 2.664 el curs 1998-1999, cosa que confirma que el català no és cap
obstacle per a la vinguda a Catalunya d’estudiants estrangers.

Taula 37. Programes Erasmus. Estudiants estrangers vinguts a Catalunya. 1995-1999

Curs 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999
Estudiants 1.723 1.901 1.978 2.226 2.664

Per tal de facilitar que aquests estudiants aprenguin català, la Direcció General d’Universitats
dóna un suport específic i addicional als serveis lingüístics, que l’any 2000 ha estat de
25.208.000 pessetes. A més, juntament amb ells ha elaborat un sistema d’aprenentatge a
distància denominat INTERCAT, un curs de nivell bàsic per a estudiants estrangers, que ha
tingut el suport de la Comissió Europea i que en el moment de lliurar aquest informe ja és
operatiu.

D’altra banda, atès que la mobilitat estudiantil s’addueix sovint com un motiu que dificulta l’ús
del català a la docència universitària i, moltes vegades, com una excusa per no emprar-hi el
català, la Direcció General d’Universitats va promoure, amb la col·laboració de les
universitats i en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya, le  Jornades Universitàries
sobre Mobilitat Estudiantil i Llengua, que van tenir lloc a Tarragona els dies 24 i 25 de maig
de 2000, amb 103  participants i la presència de la major part dels rectors de les universitats.
Les conclusions de les Jornades van constatar que la mobilitat és una realitat necessària i
positiva, que si l’oferta universitària és de qualitat la llengua no és obstacle per a la
incorporació d’estudiants de fora de les universitats catalanes i que l’arribada d’estudiants de
fora de l’àmbit lingüístic català no ha d’afectar la situació de dret de la llengua catalana, atès
que el seu aprenentatge per part d’estudiants universitaris, especialment si ja coneixen el
castellà o una altra llengua romànica, té unes facilitats remarcables.

2.3. El suport als llibres de text universitaris
El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, amb la col·laboració dels
departaments de Cultura i de Justícia, manté una línia d’ajut per a l’edició de manuals
universitaris elaborats a Catalunya en llengua catalana. El 2000 ha atorgat, mitjançant
concurs públic, ajuts a editorials per un import de 24.422.881 pessetes que han contribuït a
l’edició de 65 llibres de disciplines diverses, com ara, zoologia, bioquímica, llengua àrab,
llengua catalana, llengua llatina, psicologia, estadística, gestió empresarial o filosofia del dret.
D’altra banda, la Direcció General d’Universitats ha editat un nou catàleg de manuals
universitaris en català per tal de contribuir-ne a la difusió, en el qual ja figuren 3.130  títols.
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3. La formació d’adults

D’acord amb la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults, la formació d’adults i els
centres que la imparteixen depenen del Departament de Benestar Social. D’acord amb la Llei
de política lingüística, en aquest tipus de formació és preceptiu l’ensenyament del català i del
castellà i es procura dur-lo a terme d’acord amb les seves circumstàncies específiques. El
percentatge d’alumnes que fan l’ensenyament en català, segons les dades de la Direcció
General de Formació d’Adults, és el que figura a la taula següent:

Taula 38. Evolució de la llengua d'ensenyament als centres de formació d'adults

Tot en
català

Català
majoritari

Castellà
majoritari

Tot en
castellà

Any % % % %
1998 37,0 15,3 31,2 16,5
1999 32,0 34,0 20,0 14,0
2000 49,0 30,0 12,0 9,0

Els programes d’alfabetització d’adults contribueixen a la formació de persones procedents
de la nova immigració i permeten familiaritzar-les, quan és possible, amb la llengua catalana.
L’any 2000,   en el marc  dels  plans interdepartamentals de  formació d’adults i  d’immigració

s’ha procurat coordinar les
actuacions de la Direcció General
de Formació d’Adults i del
Consorci per a la Normalització
Lingüística. El 19 de maig, la
consellera de Benestar Social,
Irene Rigau, i el conseller de
Cultura, Jordi Vilajoana, van
presentar-les a la premsa i van
informar que el curs anterior entre
els dos organismes havien ofert
ensenyament de català a 6.019
alumnes procedents de països
no-comunitaris.

4. La formació ocupacional

A l'Ordre de 14 de gener de 2000 per la qual s’aproven les bases reguladores que han de
regir les subvencions relatives a les accions de formació ocupacional que promou la Direcció
General d’Ocupació del Departament de Treball, es va preveure, d’acord amb la Llei de
política lingüística, l’obligatorietat d’incloure un mòdul específic de català a la formació
ocupacional com a requisit per a l'atorgament de subvencions als centres col·laboradors en
aquesta matèria. L’Ordre de 9 d’octubre de 2000 incorpora el requisit d’impartir almenys el
50% de les accions formatives en llengua catalana.

La introducció del català a la formació ocupacional contribueix al foment de l’ús del català a
les activitats socioeconòmiques i, també, a l’extensió social del seu coneixement i a la difusió
de la terminologia i del llenguatge específic de cada activitat. Com a mesura complementària
s’han traduït al català els 127 itineraris dels certificats de professionalitat que estableix el
Ministeri de Treball, cosa que ha significat la traducció de 3.700 pàgines.

L’any 2000 existien aproximadament 1.300 centres col·laboradors, que han dut a terme 9.053
cursos, que han seguit un total de 130.853 alumnes. Per tal d’obtenir dades fiables de l’ús del
català en aquests centres i, en general, a la formació ocupacional, s’ha encarregat un estudi
que ha estat lliurat al desembre. Es preveu de tenir-ne els resultats dins del primer semestre
de 2001.
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Pel que fa als cursos de formació ocupacional impartits en els centres d'innovació i formació
ocupacional (CIFO), inclouen mòduls de català tècnic d'entre 10 i 24 hores, i l’any 2000 s’ha
dissenyat, també, un mòdul de català estàndard. En conjunt l’any 2000 s'han impartit 234
mòduls de català (266 el 1999), als quals han assistit 2.970 alumnes, 744 més que l’any
anterior, que van ser 2.226 alumnes.5

A més, el Departament de Treball ha elaborat una programació estàndard per al mòdul de
català obligatori, versàtil i adaptable a qualsevol curs, que s’ha posat en pràctica als CIFO
com a experiència pilot. Als CIFO de Santa Coloma de Gramenet i La Violeta funcionen
sengles centres d'autoaprenentatge que donen suport als mòduls de català i que l’any 2000
han tingut 345 usuaris.

5. L’ensenyament de català a la població adulta en general: el Consorci per a la
Normalització Lingüística

5.1. L’ensenyament presencial
Des de 1981 el Govern de la Generalitat promou els cursos de català per a adults per facilitar
l’aprenentatge de la llengua del país als ciutadans i ciutadanes que desitgen aprendre-la. Des
de 1989 l’oferta pública d’aquests cursos és assumida pel Consorci per a la Normalització
Lingüística, format per la Generalitat, 81 ajuntaments i 37 consells comarcals de Catalunya,
amb la col·laboració de les diputacions de Girona, que n’és membre fundador, Lleida i
Tarragona.

El Consorci per a la Normalització Lingüística està organitzat territorialment en 22 centres de
normalització lingüística, distribuïts d’acord amb les necessitats sociolingüístiques del territori,
d’acord amb el que disposa l’article 38 del la Llei de política lingüística. Té una plantilla de
409 persones, de les quals aproximadament la meitat s’ocupen de l’ensenyament del català
als adults i la resta, llevat del 12% que fa tasques directives i de suport administratiu,
s’ocupa de funcions d’assessorament i dinamització lingüística. El pressupost del Consorci
l’any 2000 ha estat de 2.418 milions de pessetes, dels quals 1.370 corresponen a l’aportació
directa de la Generalitat i 680 a les aportacions dels ens locals consorciats.

Durant el curs 1999-2000 el Consorci ha organitzat 1.979 cursos presencials de català, amb
un volum de 39.530 persones inscrites: el 66,9% provenen de Catalunya, el 19,8% de la
resta de l’Estat, el 7,7 % de la Unió Europea, el 2,7 % d’Amèrica Llatina i el 2,9 % del
continent africà.

Per nivells, s'han organitzat 652 cursos, amb 12.819
inscrits, destinats a l'aprenentatge de la llengua oral (nivell
llindar); 12 d’aquests cursos, d’iniciació a la comprensió
oral, s’han adreçat especialment a col·lectius d’immigrants,
especialment nord-africans i centreafricans, tot i que, per
regla general, un cop obtinguts els primers coneixements de
català, es procura evitar la creació de grups específics i es
preveu la coincidència a les aules de persones de totes les
procedències. A més, s'han fet 1.171 cursos per aprendre o
perfeccionar la llengua escrita (24.326 alumnes), 138 de
complementaris (2.011 alumnes) i 18 de llenguatges
d’especialitat (374 alumnes). En general, hi ha una
tendència a la disminució de la demanda de cursos de
català per part de la població catalana, tendència que
l’atenció a la nova immigració tendeix a desaccelerar. Les
taules següents mostren l’evolució dels cursos de català
organitzats pel Consorci per tipologies, per territoris i per
sectors.

                                                
5 Existeixen  8 CIFO del Departament de Treball: Santa Coloma, Tarragona, Cobalt, Lleida, Salt, Sant Feliu, La
Violeta i El Vallès.
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Taula 39. Cursos de català, per tipologies, organitzats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística i alumnes inscrits. Cursos 1998-1999 i 1999-2000

Descripció dels cursos 1998-1999
cursos

1998-1999
alumnes

1999-2000
cursos

1999-2000
alumnes

Llengua oral 650 13.621 652 12.819
Llengua escrita 1.222 27.451 1.171 24.326
Complementaris 115 1.411 138 2.011
Lleng. especialitat 22 349 18 374
TOTAL 1.987 43.006 1.979 39.530

Taula 40. Cursos de català, per àmbits territorials, organitzats pel Consorci per a la
Normalització Lingüística i alumnes inscrits. Cursos 1998-99 i 1999-2000

Territori 1998-1999
cursos

1998-1999
alumnes

1999-2000
cursos

1999-2000
alumnes

Barcelonès 693 15.627 683 14.648
Baix Llobregat 262 5.652 263 5.150
Vallès Occidental 250 5.581 250 4.956
Vallès Oriental 133 2.523 102 1.860
Resta   de   Barcelona 223 4.595 236 4.379
Comarques de Tarragona 167 3.495 170 3.160
Comarques de   Lleida 73 1.515 70 1.369
Comarques de Girona 186 4.018 205 4.008
TOTAL 1.987 43.006 1.979 39.530

Taula 41. Cursos de català, per sectors, organitzats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística i alumnes inscrits. Curs 1998-1999

Sectors 1998-1999
cursos

1998-1999
alumnes

1999-2000
cursos

1999–2000
alumnes

Serveis permanents 1.747 38.896 1.738 35.750
Administració local i
món del dret 126 2.566 113 2.124
Món socioeconòmic 52 595 47 494
Món sanitari i
assistencial 53 786 81 1.162
Altres 9 163 --- ---
TOTAL 1.987 43.006 1.979 39.530

5.2. Els centres  d’autoaprenentatge i l’ensenyament a distància
El Consorci per a la Normalització Lingüística també té 11 centres d’autoaprenentatge (CAC)
en funcionament, que són els de Barcelona (2), l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de
Llobregat, Gavà, Sant Vicenç dels Horts, Tarragona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès,
Sabadell i Girona. S'han inscrit en aquests centres 1.168 alumnes, 559 menys que l’any
anterior, que van ser 1.727, i el total d'assistències ha estat de 13.521, un 35,5% menys que
l’any anterior, que van ser 21.045.

D’altra banda, des del curs 1997-1998 el Consorci ofereix ensenyament a distància i ha
elaborat materials propis de suport a aquesta modalitat d’ensenyament, com són els cursos
Català multimèdia  i  Diàleg multimèdia, produïts a partir d’una iniciativa del Centre de
Normalització Lingüística de Barcelona, que l’any 2000 el Govern de les Illes Balears ha
adaptat a les necessitats de les Illes, d’acord amb un conveni específic de col·laboració
emparat en l’acord marc signat entre els dos governs el 17 d’abril.



VI. L'ensenyament

Informe sobre política lingüística 2000 64

El nombre d’alumnes que han seguit
cursos a distància (en suport paper o
amb els CD-ROM Català multimèdia i
Diàleg Multimèdia) s'ha incrementat
significa-tivament en relació amb el curs
1998-1999; concretament, s'ha passat
dels 1.338 alumnes del curs 1998–1999
a  3.690 alumnes el curs 1999–2000.

Amb el mateix objectiu de fomentar
l’autoaprenentatge, la Direcció General
de Política Lingüística procura de
manera permanent la formació dels
responsables dels centres que hi ha a
Catalunya i la renovació dels materials
didàctics que utilitzen. També organitza
cada any  una jornada de formació  dels

responsables i d’intercanvi d’experiències, que l’any 2000 es va celebrar a la Universitat de
Barcelona.

5.3. L’ensenyament de català a centres privats i associacions
Darrerament creix el nombre de centres o acadèmies privades d’idiomes que incorporen el
català a la seva oferta de formació amb criteris comercials, sobretot a la ciutat de Barcelona,
cosa que cal entendre com un senyal de normalització de la llengua. També han continuat
oferint cursos de català entitats com l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Òmnium Cultural
o el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, algunes de les quals reben
suport del Departament de Cultura. En concret, l’any 2000 s’han concedit ajuts per import de
5.200.000 pessetes. El Departament de Cultura difon l’existència d’aquests centres i
acadèmies amb la guia d’informació cultural 226 llocs per aprendre català.

6. L’acreditació dels coneixements de llengua catalana

La Direcció General de Política Lingüística, per mitjà de la Junta Permanent de Català, és
competent per expedir certificats de coneixement de català per facilitar-ne l’acreditació als
ciutadans i ciutadanes que no van poder cursar estudis de llengua catalana a l’ensenyament
o que arriben a Catalunya un cop ja els han acabat. Durant l’any 2000 s’han administrat
proves en els dos períodes habituals (maig-juny i novembre-desembre).

Taula 42. Dades de les proves de la Junta Permanent de Català. 2000

TIPUS DE CERTIFICATS PRESENTATS APTES
Certificats generals
Nivell A. Coneixements bàsics 154 116
Nivell B. Coneixements elementals 2.819 1.501
Nivell C. Coneixements mitjans 6.835 2.600
Nivell D. Coneixements superiors 1.507 511
Certificats específics
Nivell G. Llenguatge administratiu 187 106
Nivell K. Correcció de textos 458 131
Nivell M. Llenguatge comercial 15 8
TOTAL 13.075 4.973

En els darrers anys, tal com es pot deduir de la taula 42, es constata una tendència a la
disminució del nombre de persones que s’inscriuen a la proves de coneixement de català.
Les causes són diverses: des de la incorporació progressiva al món laboral de les
generacions que han cursat tots els estudis en català (atès que les persones que van acabar
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l’ensenyament general bàsic o el batxillerat després de 1992 acrediten el coneixement amb el
certificat d’estudis) a les noves facilitats que representa el reconeixement com a equivalents,
a l’efecte d’acreditació per accedir a la funció pública, dels certificats del Consorci per a la
Normalització Lingüística, els serveis lingüístics universitaris i l’Escola d’Administració
Pública. També cal tenir en compte que, entre el 1982 i el 2000, 132.051 persones han
obtingut algun certificat de la Junta Permanent de Català (7.702 de nivell A, 63.284 de nivell
B, 53.708 de nivell C i 7.357 de nivell D).

Taula 43. Certificats de la Junta Permanent de Català. 1995-2000

TIPUS DE CERTIFICAT ANY
1995

ANY
1996

ANY
1997

ANY
1998

ANY
1999

ANY
2000

Nivell A. Coneixements bàsics 336 321 284 271 172 116
Nivell B. Coneixements elementals 6.728 5.308 4.678 4.689 2.485 1.501
Nivell C. Coneixements mitjans 6.342 6.192 6.858 6.728 4.459 2.600
Nivell D. Coneixements superiors 513 604 670 528 577 511
Nivell G. Llenguatge administratiu 137 97 90 108 75 106
Nivell K. Correcció de textos 113 121 153 143 101 131
Nivell M. Llenguatge comercial 24 24 14 16 13 8
TOTAL 14.231 12.57 12.747 12.483 7.882 4.973

A partir del mes de setembre del 2000 la Direcció General de Política Lingüística ha elaborat
un nou sistema de certificació de coneixements de català que, amb la implantació de
sistemes d’avaluació més comunicatius, s’adequarà a les recomanacions del Consell
d’Europa i de l’Associació Europea d’Avaluadors de Llengües, i per això, s’ha iniciat la
tramitació d’un Projecte de decret d’avaluació i certificació de coneixements de català.

Un primer pas cap a aquest canvi ha estat l’aprovació pel ple de la Junta Permanent de
Català de les especificacions i de la prova nova del certificat de coneixements mitjans de
llengua catalana (certificat C), que s’administrarà amb el nou format l’any 2001, i també del
certificat de coneixements suficients de llenguatge jurídic.
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VII. LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ

1. La televisió a Catalunya

1.1. Les cadenes de la CCRTV en l’espai televisiu català
A final del 2000 els canals de televisió terrestre que es rebien a Catalunya eren 83: 7 de
generals, dels quals 4 són públics i 3 privats, i 76 de locals, dels quals 40 són públics i 43
privats. Si només es tenen en compte els canals generalistes, que pràcticament acaparen
l’audiència, les hores setmanals de programació  en català per a la temporada 2000–2001
han estat 1.136, de les quals 336 (el 29,6%), són en català, tal com resulta de la taula
següent:

Taula 44. Hores de programació de televisió en català de les cadenes
terrestres generals que es reben a Catalunya

Cadena Hores setmanals de
programació

Hores setmanals
en català

% de programació
en català

TV3 168 168 100,0%
Canal 33 133 133 100,0%
La 2 163 23 14,1%
TVE1 168 4 2,4%
Antena 3 168 4 2,4%
Tele 5 168 4 2,4%
Canal Plus 168 0 0,0%
Total 1.136 336 29,6%

Per contrarestar la preponderància del castellà i la pràctica absència del català en els
mitjans públics i privats d’àmbit estatal, l’article 25 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística i la Llei 10/1983, de 30 de maig,  de creació de l’ens públic de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió disposen que el català és la llengua normalment
emprada en els mitjans de comunicació propis de la Generalitat o de les corporacions locals
de Catalunya. Com es pot observar a la anterior, sense comptar les emissores de la CCRTV
la programació en català només arribaria al 4,2% del total i no sempre en hores de màxima
audiència.

Si es té en compte que el consum de televisió a Catalunya és d’uns 210 minuts diaris per
persona, i que actualment no es pot parlar d’una llengua realment viva si no és present als
mitjans de televisió audiovisuals, es pot valorar l’efecte positiu, pel que fa a l’ús de la llengua
catalana, que té la televisió de la Generalitat.

L’any 2000, els dos canals de televisió de la CCRTV TV3 i Canal 33 han emès un total de
15.213 hores en català, de les quals un 53,9% correspon a producció pròpia i la resta, el
46,1% a producció aliena. La publicitat supera les 917 hores. L’any 1999 les hores emeses
van ser 16.184, el 56,6% de producció pròpia. Pel que fa a la televisió via satèl·lit, s’han
emès 16.425 hores, de les quals 8.760 per TVC Internacional i 7.665 per TVC SAT. L’any
1999 van ser 15.330 hores i el 1998, 13.140.

L’audiència acumulada, de les dues cadenes de la CCRTV va ser 26,3, de manera que TV3
ha recuperat el lideratge a Catalunya que havia perdut l’any anterior, tot i que en conjunt, ha
disminuït  la seva quota de mercat, ja que és inferior al 27,3% de 1999 i al 29,6% que va
obtenir el 1998.
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Taula 45. Mitjana anual d'audiència a les cadenes
de televisió terrestres que es reben a Catalunya. 1999-2000

Cadena Mitjana 1999 Mitjana 2000
TV3 22,1 21,2
Canal 33 5,2 5,1
TVE 2 6,3 6,5
TVE 1 18,1 18,7
Antena 3 TV 22,2 20,7
TV5 20,4 21,0

La televisió catalana, a més de la seva influència directa sobre els espectadors, exerceix un
efecte positiu sobre la producció audiovisual, la interpretació artística, o la disponibilitat en
català de pel·lícules de producció estrangera, i també en la creació d’un marc de referència
col·lectiu català. D’una banda, TV3 fomenta la producció pròpia amb  programes  que sovint
assoleixen els primers llocs de l’audiència, com van ser, l’any 2000, Plats bruts del 6 de
novembre, els setè programa més vist a Catalunya al llarg de l’any amb 1.231.000 persones
espectadores, Veterinaris del dia 10 d’abril, l’onzè més vist, amb 1.076.000 espectadors.
També es pot recordar la seva influència decisiva en el llançament de les telesèries, com ha
estat el cas de Les tres bessones  i, el 2000, del Rovelló. També assoleixen els primers llocs
de l’audiència les retransmissions esportives i els informatius. En concret, el programa més
vist a Catalunya per televisió l’any 2000 va ser la retransmissió del partit Reial Madrid – FC
Barcelona del 26 de febrer, amb 1.656.000 espectadors.

Pel que fa al doblatge de produccions estrangeres, la televisió pública catalana en contracta
2.500 hores/any que es distribueixen, aproximadament, en un 20% d’animació, un 35% de
cinema, un 18% de documental i un 27% de sèries. El cost total d’aquests doblatges l’any
2000 va ser d’uns 2.500 milions de pessetes.

1.2. L’acord amb les televisions digitals

Amb l’objectiu de rendibilitzar l’esforç
de la CCRTV i del Departament de
Cultura en el doblatge de pel·lícules al
català, el 25 de juliol es va signar un
acord entre la Generalitat i les
companyies que gestionen les quatre
televisions digitals, Via Digital, Canal
Satélite Digital, Quiero i Menta, en
virtut del qual, a partir del mes
d’octubre de 2000, les esmentades
companyies, quan emetin pel·lícules
que compten amb versió catalana, les
emetran amb l’opció de so catalana
sempre que la versió catalana estigui
disponible i no els generi un major
cost.

La Generalitat es compromet en aquests convenis a passar informació de les pel·lícules
doblades i a procurar que la CCRTV  faciliti a les esmentades plataformes els doblatges al
català de les pel·lícules que els sol·licitin. En els mesos de l’any en què ha estat vigent el
conveni Canal Satélite Digital ha emès diverses pel·lícules amb l’opció castellà, català,
versió original.
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1.3. Les emissions en català de RTVE a Catalunya
Les dues cadenes de Ràdio Televisió Espanyola emeten diàriament alguns dels programes
en desconnexió per Catalunya en llengua catalana. Tal com mostra la taula que hi ha a l’inici
d’aquest capítol, la mitjana d’ús del català és de 23 hores setmanals a la segona cadena i
de 4 hores setmanals a la primera, les dues amb programes informatius de producció
pròpia.

1.4.   Les televisions locals
Pel que fa a les televisions locals, a finals de 2000 hi havia a Catalunya 76 emissores de
televisió local, la meitat de les quals de gestió privada, que emeten en català la pràctica
totalitat dels programes de producció pròpia i algunes pel·lícules.1 Destaca per la
importància de la seva àrea d’influència la televisió de l’Ajuntament de Barcelona BTV. No hi
ha, ara per ara, dades referents al temps d’emissió de les televisions locals, si bé en general
emeten poques hores. L’audiència conjunta de totes elles va ser, en mitjana anual, del 0,8%
l’any 1997.

2. Les emissores de radiodifusió

Entre els anys 1995 i 1999 el consum diari de ràdio a Catalunya s’ha mantingut entre 108 i
118 minuts per persona i dia, amb un màxim el 1996 i una lleugera tendència a la disminució
en els tres darrers anys. La ràdio conserva, per tant, una gran capacitat d’influència sobre el
conjunt de la població i la llengua en què emet és un dels indicadors bàsics de la salut de la
llengua. En aquest camp es pot afirmar que el català ha superat l’estadi de llengua marginal
i evoluciona de manera lenta però molt positiva.

L’audiència acumulada de les cadenes de ràdio convencional a Catalunya l’any 2000, de
dilluns a divendres, va ser, segons l’Estudio General de Medios (EGM),  de 1.726.000
oients, dels quals 794.000, el 46%, corresponen a emissores que emeten exclusivament en
català (695.000 de la CCRTV, 85.000 de COM-Ràdio i 14.000 de Ràdio 4).  Si es té en
compte només l'audiència d'octubre i novembre, que ja computa les noves cadenes en
català, l’audiència total és de 1.726.000 oients, dels quals 845.000, és a dir el 48,8%,
corresponen a emissores que emeten exclusivament en català

Pel que fa a les cadenes musicals, l’audiència acumulada, segons la mateixa font, va ser de
1.550.000 oients diaris, dels quals 517.000 (el 33,3%) corresponen a cadenes que
condueixen la programació exclusivament en català, com són Flaix Ràdio (que tota sola
acumula 309.000 oients), RAC105, Ràdio Estel, Ona Música i Catalunya Música.

2.1. Les quatre emissores de Catalunya Ràdio
L’any 2000 les quatre emissores (Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música
i Catalunya Cultura) han emès en conjunt un total de 35.100 hores en català (24 hores cada
una els 366 dies de l’any) i han assolit una audiència acumulada mitjana, en total, de
715.000 oients diaris, tal com resulta de la taula següent:

Taula 46. Audiència de les emissores de Catalunya Ràdio

Emissora Audiència 1999 Audiència 2000
Catalunya Ràdio 559.000 575.000
Catalunya Informació 136.000 109.000
Catalunya Música 29.000 20.000
Catalunya Cultura 21.000 11.000
Total 745.000 715.000

                                                
1 I Anuari de la informació de Catalunya 1997-1998. Centre Internacional de Premsa de Barcelona.



VII. La ràdio i la televisió

Informe sobre política lingüística 2000 70

Catalunya Ràdio ha incrementat l’audiència i manté el lideratge de referència a Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio continua sent el programa més escoltat de Catalunya, amb una
audiència acumulada de 367.000 oients i els magazins de tarda Versió original i de cap de
setmana El suplement són també els més escoltats en les seves franges horàries, amb
111.000 i 220.000 oients respectivament. De fet, a més d'aquest èxit en l'esquelet de
qualsevol programació radiofònica, val a dir que Catalunya Ràdio té 24 programes que són
líders a la seva franja horària, la qual cosa representa un 51,5% de la seva programació.

2.2 Les  emissores municipals
A finals de 2000 a Catalunya hi havia 183 emissores municipals, 16 menys que a finals de
1999, moltes de les quals emeten les 24 hores del dia. Un bon nombre d’aquestes
emissores estan connectades a través de COM RADIO que, en conjunt, l’any 2000 ha tingut
una audiència acumulada de 85.000 oients diaris. D’acord amb l’article 25 de la Llei de
política lingüística, els mitjans de radiodifusió i televisió gestionats per les corporacions
locals han d’emprar normalment la llengua catalana, si bé, en aquest marc, les esmentades
corporacions poden tenir en compte les característiques de la seva audiència. L’evolució de
l’ús del català a les emissores municipals existents a Catalunya entre 1998 i  2000 ha estat
la següent:

Taula 47. Evolució de l'ús del català a les emissores municipals 1998-2000

Percentatge de
programació en català

1998
nombre

1998
%

1999
nombre

1999
%

2000
nombre

2000
%

100% 116 58 118 59 114 62.3
Entre  el 90% i el 99% 28 14 38 19 25 13.7
Entre el  80% i el 89% 12 6 9 5 10 5.4
Entre el 70 i el 79% 11 6 7 3 10 5.4
Entre el 60 i el 69% 7 4 3 2 4 2.2
Entre el 50 i el 59% 2 1 4 2 2 1.1
Total més del 50% 176 89 179 90 165 90.1
Menys del 50% 3 1 6 3 4 2.2
No emeten en català 2 1.1
Sense dades 20 10 14 7 2 6.6
Total d'emissores 199 100% 199 100% 183 100%

2.3. La radiodifusió privada i les noves cadenes de ràdio
L’any 1996 el conjunt d’emissores comercials generalistes emetia en català poc més del
10% del temps d’emissió. Per aquest motiu, l’article 26 de la Llei de política lingüística
estableix quotes d’emissió per a les emissores de radiodifusió de freqüència modulada, la
concessió de les quals és atorgada per la Generalitat. D’acord amb aquesta norma,  com a
mínim el 50% del temps d’emissió ha de ser en català i, a més, el Govern ha d’incloure l’ús
del català en percentatges superiors als mínims establerts com un dels criteris preferents
d’adjudicació de les concessions .

El Decret 269/1998, de 21 d’octubre, del règim jurídic de les concessions per a la prestació
del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència per a
emissores comercials, preveu que l’ús del català ha de ser distribuït en totes les franges
horàries (article 6.6) i permet que les emissores que a l’entrada en vigor de la normativa
formaven part de cadenes d’abast estatal puguin excloure de l’obligació d’emetre en català
fins a un màxim de sis hores consecutives, que no computen per a l’establiment de la base
del càlcul de la quota. La Resolució del director general de Radiodifusió i Televisió de 23 de
juny de 1999 va establir les franges horàries en les quals cal mantenir la proporció mínima
del 50% en català i distingeix les de matinada, matí, migdia, tarda i nit.

Després de la resolució del concurs de  concessió de freqüències convocat l’any 1999 a
l’empara de la nova normativa, el nombre d’emissores que emeten més del 50% en català
s’ha incrementat,  tal com es pot veure a la taula següent:
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Taula 48. Programació en català a la ràdio privada. 1998-2000

Percentatge de
programació en català
Emissores comercials

1998
nombre

1998
%

1999
nombre

1999
%

2000
nombre

2000
%

100% 28 39% 47 54% 46 49%
Entre  el 50% i el 99% 10 14% 15 17% 20 22%
Total més del 50% 38 53% 62 71% 66 71%

Menys del 50% 33 46% 25 29% 28 29%
Total emissores 71 100% 87 100% 94 100%
Font: Direcció General de Radiodifusió i Televisió, 1999 (anys 98 i 99) i 2000.

L’inici de les emissions, el primer semestre de 2000, de RAC1, la cadena d’emissores del
grup Godó, i d'Ona Catalana, la cadena participada pel Grup Zeta, que va començar a
emetre el dia 11 de setembre, ha evidenciat el canvi del panorama radiofònic propiciat per la
nova normativa.

Radiocat XXI explota les emissores generalistes de RAC 1
(Barcelona, el Garraf, Tarragona, Sant Carles de la Ràpita,
Lleida, Catalunya central i Girona) i la de ràdio fórmula RAC105
(Barcelona). L’audiència mitjana acumulada d’aquesta cadena
l’any 2000 ha estat de 19.000 oients diaris.

Ona Catalana compta amb 20 emissores que cobreixen
pràcticament tot Catalunya i també el Principat d’Andorra amb
dos canals: un de generalista i un de musical. Les 13 emissores
generals són Ona Andorra, Ràdio Pirineus, Ràdio Olot, Ona
Empordà, Ona Girona, Ràdio Ripoll, Ona Osona, Ona
Barcelona, Ona Penedès, Ona Tarragona, Ona de l’Ebre, Ona
Lleida, Ona Ribagorça, a més d’Ona Aranesa, que emet una
part de la seva programació en aranès. Les emissores musicals
de la cadena són les de Girona, Santa Coloma de Farners,
Martorell, Cambrils, Gandesa i Tàrrega. L’audiència mitjana
acumulada pel conjunt  d'Ona Catalana el darrer quadrimestre
de 2000 va ser de 74.000 oients.

2.4.  El conveni amb l’Associació Catalana de Radiodifusió Privada
El 24 de novembre de 2000 els departaments de Cultura i de la Presidència i l’Associació
Catalana de Radiodifusió Privada van renovar el conveni de col·laboració signat el 21 de
setembre de 1998 per al foment de l’ús del català i de la presència de la música cantada en
català en les emissores d’aquesta Associació. El conveni preveu l’emissió en català
d’almenys el cinquanta per cent del temps d’emissió de les ràdios associades i un
compromís de fomentar l’emissió de música cantada en català, així com la prestació
d’assessorament a les emissores per mitjà d’un servei lingüístic específic al qual els
departaments de la Presidència i de Cultura aporten 3.500.000 pessetes cada any.

L’aplicació del conveni ha comportat un increment de l’ús del català en la majoria de les
emissores associades, sense tenir en compte les que formen part de les cadenes Ona
Catalana i Radiocat XXI. Es constaten avenços a diverses emissores entre les quals es
troben Ràdio Club 25 i les sis d'Onda Rambla.
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VIII. LA PREMSA ESCRITA

1. Evolució del mercat dels diaris a Catalunya

L'any 2000 no hi ha hagut cap canvi significatiu en el mercat de diaris que s'editen i es
venen a Catalunya. Se n'editen  catorze, dos dels quals amb doble edició. Cinc són
exclusivament en català: Avui, El Punt, Regió 7, El 9 Nou-Vallès Occidental i Diari de
Girona.  Dos tenen doble versió en castellà i en català: El Periódico i Segre. Els altres set
són exclusivament en castellà, tot i que alguns empren de manera ocasional la llengua
catalana en articles d’opinió i fins i tot en algunes notícies esparses: La Vanguardia, Diari de
Sabadell, Diari de Terrassa, Diari de Tarragona, La Mañana i els esportius El Mundo
Deportivo i Sport, aquests darrers amb edició especial per a Catalunya, atès que es difonen
a tot l'Estat.  A més, tenen edició especial per a Catalunya sis diaris d'abast espanyol: ABC,
El Mundo del Siglo XXI, El País, As, Marca i Expansión, tots en castellà.  Per tant, són en
català el 43,7% de les capçaleres dels diaris editats a Catalunya i el 31,8% dels que s’hi
distribueixen.

La novetat de l'any és l'aparició del diari Barcelona y m@s, amb el qual la premsa  gratuïta
d'informació general ha iniciat la seva implantació a la capital de Catalunya. Aquest diari,
amb un tiratge de sortida de 100.000 exemplars diaris, s'edita en castellà tot i que conté una
bona part d'informacions, sobretot les de l'àmbit de Catalunya, en català. Cal lamentar que
aquest nou diari no sigui en català, però en termes sociolingüístics no es pot obviar que,
tractant-se d'un producte gratuït i popular, la presència d'aproximadament un 30% de les
notícies en català pot contribuir a la difusió del coneixement i de l'ús social del català.  Cal
remarcar la coincidència freqüent entre les notícies publicades en català i les que emeten en
català les agències de notícies, cosa que permet valorar novament de manera positiva
l'esforç del Departament de Cultura i de les agències per oferir serveis en català.

L'altra gran novetat del 2000 és l'aparició de l'edició catalana, a partir del mes de novembre,
de la revista dels diumenges d’El Periódico, és a dir, ByN Dominical. L'empresa editora
d'aquest diari fa així una nova i important aportació a la normalització lingüística i culmina el
procés de doble edició, en català i en castellà, del diari iniciat l'any 1997.

La difusió d’exemplars a Catalunya de tots els diaris d'informació general d'abast espanyol,
català i comarcal, i els d'informació esportiva o econòmica va ser l'any 1999, últim any
controlat fins al moment per l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD), de 794.042
exemplars, un  3,47% inferior als 822.644 difosos l'any 19981.

Dels 794.042, 156.087, és a dir, el 19,6%,2 van ser en català, just el mateix percentatge de
l'any anterior. És bo de recordar que el 1996, últim any complet abans de l’aparició de les
dobles edicions de Segre i El Periódico, el consum de premsa en català representava el
9,2% del total (70.831 exemplars sobre un total de 767.962).

Si es té en compte només la premsa diària d'informació general d'àmbit nacional català, és a
dir, sense comptar la premsa especialitzada i els diaris espanyols amb edició per a
Catalunya, la seva difusió ha tingut en els darrers anys l'evolució següent:

Taula 49. Evolució de la premsa diària general d'àmbit nacional català
DIARI 1996 1997 1998 1999
Avui 37.290 34.156 34.027 31.840
El Periódico (català) * 83.416 77.773
El Periódico (castellà) 210.793 207.772 124.654 117.147
La Vanguardia 196.807 210.012 212.202 205.126
% català/total 8,4% 451.940 25,8% 25,4%

* No es pot donar aquesta dada. El Periódico inicia l'edició en català el 29 d'octubre del 1997.

                                                          
1 A l'informe de 1999 constava, per error, la xifra provisional de 783.831.
2 A l'informe de 1999 constava el percentge erroni del 20,1%
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Amb l’objectiu d’aconseguir una presència de la llengua catalana a la premsa esportiva,
s’han tingut diversos contactes amb les empreses editores dels dos diaris esportius editats a
Catalunya, Sport  i El Mundo Deportivo, i amb aquesta darrera s’ha encarregat l’estudi
qualitatiu Llengua i hàbit de lectura de premsa esportiva, realitzat per METRA SEIS, SA. Les
conclusions de l’estudi van ser que el públic potencial valora molt positivament l’aparició
d’una versió catalana del diari, però que això no comporta cap predisposició de les persones
que consumeixen premsa esportiva a canviar de diari per raó de llengua. En tot cas, atès
que aquests dos diaris esportius tenen unes vendes conjuntes a Catalunya superiors als
100.000 exemplars diaris, l’objectiu d’incorporar el català a aquest tipus de premsa té una
gran importància estratègica en termes sociolingüístics.

2. La premsa comarcal i local

Les 9 capçaleres de diaris comarcals (4
en català, 4 en castellà i 1 amb doble
edició), el 1999 van tenir una difusió
diària conjunta de 85.646 exemplars, un
2,28% més que l'any 1998, en què se'n
van difondre 83.735. Dels 85.646
exemplars,  46.474, és a dir, el 54,2%,
corresponen a diaris en català, amb un
increment de gairebé dos punts sobre el
percentatge de l'any anterior que va ser
del 52,6%.

Les dades de l’any 2000, pendents
encara d’alguna capçalera, confirmen
l’increment tant de la premsa comarcal
en conjunt com de la premsa en català.

L’any 1996, últim en què Segre va aparèixer només en castellà, la difusió total va ser de
78.881 exemplars, dels quals 34.681 (el 45%)eren en català.

Taula 50. Evolució de la premsa diària comarcal

DIARI 1996 1997 1998 1999 2000
Diari de Girona 5.448 6.006 6.163 6.675 6.934
El Punt 18.572 20.950 21.724 22.959 23.131
Regió 7 8.556 8.596 9.070 9.252 9.261
El 9 Nou-Vallès Oc. 2.105 2.110 2.116 2.229 2.288
Segre (català) * 5.016 5.359 5.706
Segre (castellà) 12.564 12.722 8.290 8.168 7.816
La Mañana 6.331 6.268 6.143 5.681 -
Diari de Sabadell 6.582 6.262 6.256 6.123 6.189
Diari de Tarragona 13.126 13.088 13.653 13.838 14.170
Diari de Terrassa 5.597 5.483 5.304 5.362 5.472
% català / total 45% * 52,6% 54,2% 54,6%

* No es pot aportar aquesta dada. Segre va inciar l'edició en català l'11 de setembre del 1997.

Pel que fa als setmanaris locals i comarcals (sense comptar la premsa gratuïta), el 1999 hi
havia a Catalunya una trentena de títols, amb una difusió total de 80.000 exemplars per
setmana, gairebé tots en català. Diari de Vilanova  ha celebrat durant tot l’any el seu 150è
aniversari amb diversos actes institucionals i ha rebut, amb aquest motiu, la placa de Sant
Jordi. El conjunt d’aquests setmanaris contribueix de manera decisiva a l’extensió de l’ús del
català, atès que difonen en aquesta llengua tot un seguit d’informacions de caràcter local i
comarcal que només són accessibles en català. En general, els darrers anys han augmentat
lleugerament la seva difusió, cosa que es pot comprovar en els tretze amb control de difusió
per l'OJD l’any 2000. La taula següent aporta l’evolució de la difusió comprovada, amb
dades del 1999 i del 2000.
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Taula 51. Evolució de la premsa setmanal local i comarcal amb control de l’OJD

SETMANARI MUNICIPI 1996 1997 1998 1999 2000
L’Alt Empordà Figueres 2.483 2.740 3.110 3.379 3.432
Àncora Sant Feliu de Guíxols 1.081 1.127 1.153 1.181 1.284
La Comarca d’Olot Olot 3.039 3.153 3.213 3.367 3.489
Diari de Vilanova Vilanova i la Geltrú 5.508 5.848 5.953 5.939 6.120
L’Eco de Sitges Sitges 2.115 2.024 1.591 1.772 1.886

Forja Castellar del Vallès 1.144 1.129 1.161 1.144 1.111
Hora Nova Figueres 2.368 2.369 2.346 2.315 2.330
El 9 Nou-Osona Vic 9.104 9.230 9.252 9.337 9.337
El 9 Nou-Vallès Oriental Granollers 4.005 4.162 3.945 4.313 4.313
Nova Tàrrega Tàrrega 1.346 1.347 1.359 1.366 1.367
Montbui Caldes de Montbui 903 874 848 864 911
El 3 de Vuit Vilafranca del

Penedès
6.117 6.009 6.007 6.035 5.963

La Veu de l’Anoia Igualada 4.766 4.741 4.816 5.240 5.604
Difusió total 43.979 44.753 44.754 46.252 47.147

A més dels setmanaris amb control d’OJD, hi ha unes altres 250 publicacions locals i
comarcals, algunes setmanals sense control de l’OJD i la majoria amb una altra periodicitat,
també majoritàriament en català.

3. La premsa periòdica no diària d’abast nacional

Les xifres de difusió de la premsa no diària d’abast nacional indiquen que hi ha una bona
acceptació social d’aquestes revistes. Per exemple, Descobrir Catalunya va tenir l’any 2000
una difusió mitjana de 21.892 exemplars (abril 99-març 00), superior en més de 1.000
exemplars als de la temporada anterior, en què van ser 20.805.  Cavall Fort va tenir una
difusió mitjana(abril 99-març 00) de 14.405 exemplars (15.116 el període precedent) i La
Revista dels Súpers, una difusió de 22.391 exemplars (abril 99-març 00),  inferior als 31.069
exemplars del període octubre 98–març 99. En conjunt, s’estima que el tiratge mitjà
d’aquestes publicacions supera els 750.000 exemplars cada mes.

Destaquen cinc setmanaris d’especialitats diverses (Catalunya Cristiana, Dossier Econòmic,
El Temps, El Punt del País Valencià  i El Triangle) i hi ha més de vuitanta revistes de
periodicitat entre quinzenal i semestral, de les quals trenta-tres són  mensuals. A poc a poc,
el ventall de temes tractats per aquestes publicacions s’ha anat ampliant, tot i que encara hi
ha moltes especialitats sense oferta encatalà.

Les trenta-tres revistes en català de publicació
mensual són:

 Barça
 Bon Art
 Camacuc
 Catalunya Música
 Cooperació Catalana
 Cucafera
 Descobrir Catalunya
 El Correu de la Unesco
 El Mirall
 Enderrock
 Entreacte
 Escola Catalana
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 Foc Nou
 Guix
 Illacrua
 L’Avenç
 La Gaseta
 La Terra
 Llegir
 Lletra Jove
 Marathon
 Món Empresarial
 Ona
 Pàmpol
 Perspectiva Escolar
 Reporter Doc
 Revista de Catalunya
 Revista dels Súpers
 Saó
 Serra d’Or
 Som
 Tiro Liro
 Tretzevents

L’Associació de Publicacions Periòdiques en Català ha organitzat, amb el suport econòmic
de la Generalitat, la Mostra de Revistes en Català, que l’any 2000 s’ha reconvertit en una
mostra/supermercat de revistes en català, i que ha portat una exposició fira de totes les
publicacions  associades  (que el 2000 ja han superat el centenar) a set municipis de tot
l’àmbit lingüístic català per captar subscriptors per a les revistes associades.

4. El suport de la Generalitat

La Resolució de 7 gener de 2000, per a la concessió d’ajuts a la premsa escrita en català o
en aranès, dictada pel conseller de Cultura en aplicació de l’article 27.2 de la Llei de política
lingüística, ha establert les bases per a la concessió d’ajuts a la premsa escrita en català
corresponents a 2000. Com a resultat del concurs s’han  atorgat ajuts a 254 publicacions
periòdiques, per un import total de 639.761.591 pessetes, a més de 10.544.959 pessetes
atorgades a 5 institucions relacionades amb la premsa. L’any 1999 aquests ajuts van ser de
629.034.938 pessetes i de 14.282.962 respectivament.  El detall d’ajuts concedits l’any 2000
és, en pessetes,  el següent:

Taula 52. Ajuts a la premsa escrita en català. 2000

Edició Projectes Total
Diaris 343.280.815 134.805.000 478.085.815
Setmanaris 55.868.082 4.300.000 60.168.082
Revistes nacionals 63.664.483 6.780.694 70.445.177
Revistes locals 31.062.517 - 31.062.517
Total 493.875.897 145.885.694 639.761.591

5. Les agències de notícies

Durant l’any 2000 s’ha continuat donant suport a les agències de notícies EFE i Europa
Press per facilitar la posada en funcionament dels seus respectius serveis de notícies en
llengua catalana amb una aportació global de 20.500.000 de pessetes. D’aquesta manera
ha continuat la col·laboració iniciada el 1997 per mitjà de sengles convenis que van
comportar una aportació conjunta de 29.000.000 de pessetes per al període 1997-1999.

Les noves col·laboracions acordades han permès a l’Agència EFE incrementar el nombre de
notícies servides en català, amb inclusió de les esportives; elaborar, per mitjà de la UOC,
una guia lingüística anomenada  Català en línia  consultable en línia en les pàgines web de
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l’agència, cosa que ha de permetre millorar la correcció del català emprat pels professionals
de la informació,  i obrir un nou servei de documentació Efedata, que és un banc de dades
de les notícies que EFE Catalunya té emmagatzemades des del 10 de juny de 1998, és a
dir, més de 10.000 a final de l’any 2000. Pel que fa al percentatge de notícies que es
serveixen també en català, a final de l’any 2000 s’havia assolit el 93%, amb una mitjana de
més de 120 notícies diàries en català.  Més del 85% dels clients de l'Agència EFE a
Catalunya han optat lliurement per rebre el servei en català.

Pel que fa al servei d’Europa Press en català, va començar a funcionar el dia 1 d’octubre de
1997 i a final de l’any 1999 es difonien pel seu portal català unes 150 notícies diàries. Des
del març de 1999 les notícies s’aboquen a Internet amb una difusió considerable gràcies a
l’acord entre aquesta agència i el diari electrònic Vilaweb. La nova col·laboració convinguda
amb Europa Press l’any 2000 ha de permetre d’arribar, a partir del 2001, a una mitjana
superior a les 210 notícies diàries en català dels àmbits de Catalunya, de l’Estat espanyol i
internacional, i incloure un mínim de 35 notícies de llengua, art i cultura, 35 d’internacional,
35 d’economia i 35 d’oci i esports, amb el compromís explícit d’emprar-hi la terminologia
catalana adequada i en especial la normalitzada.

L’any 2000 ha continuat en funcionament l’Agència Catalana de Notícies, de l’empresa
Intracatalònia,  que serveix unes 200 notícies diàries exclusivament en català i sempre per
Internet. Aquestes notícies són d’àmbit català i, sobretot, d’àmbit comarcal, de manera que
se serveix una demanda específica del conjunt de mitjans de comunicació locals i
comarcals, que són essencialment en català.
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IX. EL LLIBRE I LA PRODUCCIÓ LITERÀRIA EN CATALÀ

1. El llibre a Catalunya i l’edició en català

El sector del llibre és un dels sectors més consolidats de la indústria cultural catalana i té
una llarga tradició ja que des de 1473 hi ha impressors actius a Catalunya. Segons les
dades oficials que corresponen a l’any 2000, fetes públiques per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE) el 19 d’abril de 2001, la indústria editorial catalana es va mantenir com la
primera indústria editorial de l’Estat. Amb 21.129 títols editats representava el 34,1% dels
62.011 editats a l’Estat espanyol i, amb 102.522.000 d’exemplars, el 44% dels 233.157.000
del conjunt de l’Estat. L’any 1999 el nombre de títols va ser de 19.803 i el d’exemplars de
106.065.000, seguint l’estratègia editorial de reducció de tiratges per aprofitar la facilitat de
reedicions que ofereixen les noves tecnologies.

Pel que fa a la facturació, segons l’informe El comercio interior del libro en España  de la
Federació de Gremis d’Editors de l’Estat, el 1999, el conjunt de les empreses del Gremi
d’Editors de Catalunya, a preu de tapa i IVA inclòs,  va facturar 236.699 milions de pessetes,
cosa que representava el 58,5% del conjunt de la facturació dels gremis de l’Estat. Aquests
percentatges es mantenen, amb oscil·lacions  d’un punt, des de 1995.

Per llengües, segons les dades de l’INE, l’any 2000 es van editar en castellà, en el conjunt
de l’Estat, 48.507 títols, és a dir, el 78,2%; en català, 7.359 títols, això és, l’11,9%, i en gallec
i basc, 1.197 i 1.092 títols, respectivament, que representen el 0,9% i el 0,8% del total. En
aranès, asturià i aragonès es van publicar, en conjunt, 65 títols.

Una comparació de la producció editorial catalana amb la d’altres països europeus permet
de situar-la en el lloc que correspon, tal com resulta de la taula 53, elaborada amb dades de
1994, darrer any en què és possible d’obtenir-les per als diversos països d’una manera
homogènia. La producció editorial catalana és entre el sisè i el setè lloc dels països de la
Unió Europea i queda per davant de països més poblats com Bèlgica, Grècia, Àustria,
Portugal o Suècia.

Taula 53. Títols editats per països (1994)

País Nombre de títols
Bèlgica (1) 10.410
Dinamarca 12.073
Alemanya 70.643
Grècia 4.234
Irlanda 6.540
Itàlia 46.676
Països Baixos * 16.510
Àustria ** 11.907
Portugal 6.341
Finlàndia 11.033
Suècia 14.000
Regne Unit * 83.780
Espanya (2) 51.048
Catalunya 16.499

1. 4.768 en neerlandès, 4.486 en francès i 1.150 en d’altres llengües.
2. Inclou Catalunya. * Dades de 1993.  ** Dades de 1992.

La potència exportadora de la indústria editorial cap a la resta de l’Estat i també a
Sudamèrica, la dimensió del mercat català, la situació sociolingüística del país i la
competència comercial del llibre en castellà comporta que els tiratges de les edicions
catalanes siguin sempre inferiors a les castellanes, amb un increment del preu final del
producte. L’edició en català acusa encara mancances greus en diverses matèries com són
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les de ciències polítiques i econòmiques, gestió d’empreses, dret i administració pública,
ciències naturals i mèdiques, i tecnologia, a les quals s’ha sumat el llibre sobre informàtica,
molt escàs en català.

Malgrat aquests factors negatius, l’any 2000 el nombre de títols editats en català va ser de
7.359, amb una recuperació de la tendència al creixement continuat dels darrers anys,
interrompuda l’any 1999. La taula 54, que inclou les edicions en català realitzades a tot
l’Estat espanyol, indica l’evolució del nombre d’ISBN en català.

Taula 54. Nombre d’ISBN en català

ANY 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NOMBRE D'ISBN 5.281 5.793 6.061 6.844 7.306 6.971 7.359

2. El suport de la Generalitat

2.1. El suport genèric
La Generalitat dóna suport al llibre en català per mitjà d’un sistema indirecte, que es
correspon amb el sistema educatiu i el sistema bibliotecari, i un altre de directe. El sistema
educatiu, on el català és llengua vehicular i d’aprenentatge, comporta l’edició en català dels
llibres de text no universitaris i, a més, pel fet d'estendre el coneixement escrit de la llengua,
eixampla el mercat potencial de lectors.  Pel que fa al sistema bibliotecari, l’adquisició de
llibres per part de les biblioteques públiques és un mitjà de suport a l’edició que utilitzen tots
els governs.

El sistema d’ajut directe el preveu l’article 28 de la Llei de política lingüística, que estableix
que la Generalitat ha de fomentar l’edició, la distribució i la difusió de llibres en català. El
Departament de Cultura dóna compliment a aquesta disposició per mitjà del suport genèric a
l’edició en català que estableix l’Ordre de 5 de desembre de 1994, per la qual s’aproven les
bases que han de regir la concessió d’ajuts a la producció editorial en català i en aranès.
D’acord amb aquesta norma, el Departament de Cultura adquireix, amb un 50% de
descompte, d'entre 150 i 300 exemplars de cada llibre publicat en català i d'entre 50 i 200
exemplars de partitures de compositors catalans, en una escala inversament proporcional al
preu de venda, que no pot superar les 5.000 pessetes, IVA exclòs.

Les obres que opten al suport han de complir també les condicions següents: els tiratges
han d'oscil·lar entre els 1.100 i els 3.500 exemplars a la venda (entre els 350 i els 2.000 en
el cas de les partitures), l'obra ha de tenir una extensió mínima determinada, ha de ser una
primera edició o una reedició d'un llibre publicat fa més de 20 anys (més de 10 per a les
partitures) i, en els casos de traducció, la versió catalana ha de ser anterior o simultània a la
castellana. A més, un mínim de 600 exemplars de cada llibre (o 150 partitures) han de
comercialitzar-se mitjançant les llibreries. Pel que fa a l'aranès, l'Ordre preveu la compra
amb un 25% de descompte sobre el preu de venda d'entre 100 i 200 exemplars, per a una
escala de preus no superior a les 6.000 pessetes, i tiratges mínims de 500 i màxims de
2.000 exemplars. S'exclouen dels ajuts, entre d'altres, els llibres d'ensenyament, els de
bibliòfil i els publicats per institucions públiques o privades, per empreses no editorials o per
associacions, fundacions o altres entitats, amb finalitat de lucre o sense.

Durant l'any 2000 el Departament de Cultura va aprovar l'aportació d'un total de
277.919.096 pessetes a la producció editorial en català i aranès pel procediment del suport
genèric (la xifra de l’any anterior va ser de 255.105.006 pessetes). D'aquest import
255.735.428 pessetes van ser a càrrec del pressupost de l'any 2000 i la resta a càrrec del
de 2001. Els ajuts van beneficiar 1.365 títols, dels quals 1.259 a càrrec del pressupost de
2000, i el nombre d’editorials que han rebut ajuts a l’edició per la via del suport genèric
durant l’any 2000 ha estat de 68.
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2.2. Altres suports al llibre
A banda del suport genèric, l’any 2000 el Departament de Cultura ha convocat ajuts a
edicions en llengua catalana d'especial interès cultural per un import de 23.000.000
pessetes (la mateixa quantitat que l’any passat) segons l’Ordre de 10 d’abril de 2000.
També té la consideració d’edicions d’interès especial el llibre de text universitari que rep el
suport del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació amb la
col·laboració dels departaments de Cultura i de Justícia. La quantitat global destinada a
aquests llibres, segons la Resolució del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació de 14 d’abril de 2000, per la qual es convoquen els ajuts a l’edició i la difusió de
llibres de text o manuals universitaris en català  (DOGC 3133, de 5 de maig de 2000), és de
30.000.000 de pessetes, de les quals el Departament de Cultura ha aportat 8.000.000 de
pessetes i el Departament de Justícia, 5.000.000 de pessetes.

Altres formes de suport i promoció del llibre i de la literatura catalana s’han donat des del
Consorci Català per a la Promoció Exterior de la Cultura (COPEC). El COPEC va col·laborar
amb l’Associació d’Editors en Llengua Catalana per assistir a la Fira Internacional del Llibre
Infantil i Juvenil de Bolonya (març), a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt (octubre) i a
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de Mèxic (novembre). També ha fet possible
la promoció d’escriptors i dramaturgs catalans a l’exterior com és el cas, entre altres, de les
presentacions de les traduccions alemanyes de Dins el darrer blau, de Carme Riera, a
Munic, Colònia i Berlín, o del llibre Ulisse in alto mare,  de Baltasar Porcel, a Milà.

3. La producció literària

3.1. La Institució de les Lletres Catalanes
La creació literària en català té una paper fonamental  per al prestigi de la llengua i per a
l’autoidentificació de la comunitat lingüística. D’altra banda, la creació literària ha estat
sempre un dels signes de la vitalitat de la llengua, per la qual cosa sembla adequat fer-hi
una referència en l’Informe anyal sobre política lingüística.

La Llei de política lingüística reconeix la importància de la creació literària en termes no
només culturals, sinó també sociolingüístics, a l’article 28.1.a, i estableix que el Govern ha
de promoure la creació literària i científica en català, la difusió dins i fora de l’àmbit lingüístic
propi i la traducció a altres llengües d’obres literàries i científiques en català, i la traducció al
català d’obres escrites en altres idiomes.  L’organisme governamental dedicat
específicament a la promoció de la literatura catalana és la Institució de les Lletres
Catalanes, creada per la Llei 20/1987, de 12 de novembre. L’any 2000, el Departament de
Cultura ha fet una aportació de 209 milions de pessetes a la Institució, que orienta les seves
iniciatives sobretot al foment i la difusió de la creació literària en català. També ha atorgat
ajuts per a la traducció d’obres catalanes a d’altres llengües o d’obres escrites en d’altres
llengües al català i per al suport a les associacions d’escriptors i traductors.

L’import total d’aquests ajuts directes va ser, el 2000, de 106.144.000 pessetes i entre els
projectes subvencionats figuren obres de les narradores Maria Barbal i Imma Monsó,
d’Andreu Carranza i Isidre Grau o del poeta mallorquí Bartomeu Fiol, així com les
traduccions d’obres de Silvia Plath, Henry Miller, Djuna Barnes o del Volsunga Saga. A més,
es van atorgar ajuts a projectes i estudis sobre l’obra de Narcís Oller, Sebastià Gasch, Rosa
Leveroni, Blai Bonet, Joan Sales o Llorenç Villalonga.

També s’ha col·laborat en l'organització d'exposicions per a la divulgació popular de la figura
i l’obra d’escriptors catalans, com és el cas de l’exposició sobre Josep Palau i Fabra
presentada al Centre d’Art Santa Mònica, de Barcelona, entre el 27 de novembre de 2000 i
el 24 de gener de 2001 i  l’exposició Calders, els miralls de la ficció, presentada al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona, entre el 27 d’octubre de 2000 i el 28 de gener de
2001. Amb la mateixa finalitat de divulgar el coneixement dels autors catalans la Institució
ha col·laborat en el portal d’Internet LLETRA, juntament amb la Biblioteca de Catalunya, la
Universitat Oberta de Catalunya i totes les editorials catalanes. Aquest web
(http://www.uoc.es/lletra) permet consultar els apartats de noms propis, períodes i
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moviments, editorials i col·leccions, revistes, premis i gèneres, i té prop de 1.000 enllaços de
textos i referències, amb algunes obres de la literatura catalana (Aribau, Guimerà, Carner,
Riba o Brossa) que s’hi poden llegir en línia.

L'any 2000, la Institució de les Lletres Catalanes va presentar la segona edició del Qui és
qui, una base de dades sobre escriptors vius en llengua catalana, consultable a través
d'Internet que s'actualitza de manera permanent i que conté informació bibliogràfica sobre
més de 1.300 escriptors.

3.2. Panoràmica de la creació literària l’any 2000
Al marge de l’acció institucional, cal destacar que durant l’any 2000 s’han editat nombroses
obres de creació, algunes d’autors clarament consolidats i d’altres d’autors més joves.

3.2.1. Prosa, poesia i assaig en català

En prosa, els llibres més notables de l’any han estat
(segons resulta del Llibre de l’any, editat per Edicions
62) La mirada del cec, de Joan Agut; Noverint
Universi, de Joan Andrés Sorribes; L’infidel, de
Francesc Bodí; Viatge d’hivern, de Jaume Cabré; A
peu pel País Basc, de Josep M. Espinàs; Una cara
manllevada, de Gabriel Galmés; Marfuga, de Germán
Maeztu; Entspringen, d’Antoni Marí; Tot és mentida,
de Quim Monzó; Diari de bord, de Víctor Mora; Tallats
de lluna, de Maria Antònia Oliver; L’últim llibre de Sergi
Pàmies, de Sergi Pàmies; El cor del senglar, de
Baltasar Porcel; La gàbia d’or, d’Antoni Puigverd; Cap
al cel obert, de Carme Riera; Anna K., de Martí
Rosselló; El llibre de les mosques, d’Emili Teixidor, i
Cambres d’acer inoxidable, de Ferran Torrent.

Pel que fa a la poesia, s’han d’esmentar  Els estats de connivència, de Miquel Bauçà; Lírica
lleugera, de Narcís Comadira; Corint, de Manuel Forcano; Immediacions, de Feliu Formosa;
Raó del cos, obra pòstuma de Maria Mercè Marçal; Natura morta amb nens, de Francesc
Parcerisas; Llibre de la Frontera, de Jaume Pont; Blanc de blancs, de Valentí Puig; Voltor,
de Pep Rosanes-Creus, i Subllum, de Màrius Sampere.

En els gèneres d’assaig, memòries i estudis literaris, els
títols apareguts el 2000 que més destaquen són: El
desconcert de l’educació, de Salvador Cardús; Raval,
d’Arcadi Espada; De tots colors, de Fabià Estapé, que
ha estat reeditat diverses vegades i ha estat a les llistes
de llibres més venuts al llarg de gairebé tot l’any; L’art
de la paraula, de Jaume Medina; Maria Aurèlia
Capmany. L’època d’una dona, d’Agustí Pons;
Llegendes històriques catalanes, de Martí de Riquer;
Verbàlia, de Màrius Serra; Comprendre la comunicació,
de Sebastià  Serrano; L’espill de Janus, d’Enric Sòria;
Josep Carner: l’exili del mite (1945-1970), de Jaume
Subirana, i Cartes a Josep Pla, d’Eugeni Xammar.

A l’apartat dels diccionaris literaris hi va haver dues
novetats dignes de remarcar: el Diccionari Pla de
Literatura, de Valentí Puig, i el Nou Diccionari 62 de la
Literatura Catalana, coordinat pel professor Enric Bou.
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3.2.2. Les traduccions al català
Pel que fa a les traduccions al català d’autors estrangers,
seguint encara el mateix informe, lallista de destacats per
ordre alfabètic és la següent: Divina comèdia, de Dante
Alighieri, en la nova versió en prosa feta per Joan F. Mira i
en la nova edició de la traducció en vers de Josep M. de
Sagarra;  City, d’Alessandro Baricco; Com llegir i per què,
de Harold Bloom; L’adversari, d’Emmanuel Carrère; Me’n
vaig, de Jean Echenoz; Ex-libris. Confessions d’una
lectora, d’Anne Fadiman; Maia, de Jostein Gaarder;
Cartes d’aniversari, de Ted Hughes; La Bíblia de l’Arbre
del Verí, de Barbara Kingsolver; La ignorància, de Milan
Kundera; Intèrpret d’emocions, de Jhumpa Lahiri; Mara i
Dann, de Doris Lessing; Exhortació als cocodrils,
d’António Lobo Antunes; El periple de  Baldassare,
d’Amin Maalouf; Parla, memòria, de Vladimir Nabokov;
Estupor i tremolors, d’Amélie Nothomb; Una desolació, de
Yasmina Reza; L’evangeli segons Jesucrist, de José
Saramago; L’edició sense editors, d’André Schiffrin, i Una
música constant, de Vikram Seth.

3.2.3. Els premis literaris
Un seguiment dels premis literaris més consolidats a l’àmbit lingüístic també permet de
destacar la vitalitat de la llengua catalana des del punt de vista de la creació. Seguint la
cronologia de l’any, i d’acord encara amb el Llibre de l’any 2000,  d’Edicions 62, es poden
destacar les obres i els autors següents: el Premi Ciutat de Barcelona a Josep M. Ruiz
Simón (L’art de Ramon Llull i la teoria escolàstica de la ciència); el Premi Crexells a David
Castillo (El cel de l’infern); els Premis de la Crítica Serra d’Or, corresponents a obres
publicades l’any 1999, a J. N. Santaeulàlia, Pep Albanell, Bartomeu Fiol, Carles Fontseré i
Joaquim Molas, entre altres; els Premis de la Crítica Espanyola, secció llengua catalana
(que també corresponen a obres editades l’any anterior), a Valentí Puig (Maniobres
privades) i Jordi Sarsanedas (Cor meu, el món); els Premis de la Crítica dels Escriptors
Valencians a Biel Mesquida (Vertígens) i Ramon Guillem (Solatge de sols), entre altres
escriptors; el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes a Josep Vallverdú; el Premi Reina
Sofia de Poesia Iberoamericana a Pere Gimferrer; la Lletra d’Or a Quim Monzó (Vuitanta-sis
contes); el Premi Vittorini d’Itàlia per al millor autor estranger a Carme Riera per Dins el
darrer blau; el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat a Quim Monzó; el Premi
Nacional de les Lletres Espanyoles a Martí de Riquer, i els premis de la Institució de les
Lletres Catalanes a Pere Ballart, Pau-Joan Hernández i Quim Masferrer.

Pel que fa als premis destinats a obres inèdites destaquen, per ordre cronològic, el Josep
Pla a Empar Moliner (Feli, esthéticienne); el Ramon Llull a Maria Mercè Roca (Delictes
d’amor); el Ciutat de Palma de Novel·la a Josep L. Burguera (Cacic); el Recull de Narrativa a
Guillem Rosselló (L’assassinat de n’Elisenda Pacs) i el de Poesia a Lala Blay (Liebeslied); la
Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona a Manuel Forcano (Corint); el Sant Joan a
Andreu Carranza (Anjub); el Carlemany a Lluís Racionero (L’últim càtar); el Vicent Andrés
Estellés de Poesia a Pere Bessó (Narcís de la memòria); el Nèstor Luján de Novel·la
Històrica a Alfred Bosch (L’Avi. Confessions íntimes de Francesc Macià); el Prudenci
Bertrana a Lluís-Anton Baulenas (La felicitat); el Joanot Martorell de Narrativa a Vicent
Borràs (L’últim tren) i l’Ausiàs March de Poesia a Manel Garcia Grau (Anatema); el Josep
Vallverdú d’Assaig a Ramon Camats (L’herència de Sòfocles: el principi de desobediència) i
el Màrius Torres de Poesia a Josefa Contijoch (Les lentes il·lusions); el Pin i Soler a Joan
Mestre i Domènech (El mas de la guineu); l’Ulisses de Narrativa a Vicent Usó (La taverna);
el Sant Jordi a Jordi Coca (Sota la pols); el Carles Riba a Anna Aguilar-Amat (Trànsit entre
dos vols), i el Mercè Rodoreda a Xavier Gual (Delirium tremens).
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3.2.4. Nous diccionaris de llengua catalana
En el resum de la producció editorial de l’any 2000 mereix un esment especial l’aparició dels
quatre diccionaris de llengua general editats per Edicions 62, és a dir, el Gran Diccionari 62
de la llengua catalana, el Diccionari 62 manual de la llengua catalana, el Diccionari 62
essencial de la llengua catalana  i el Petit Diccionari 62 de la llengua catalana, que
enriqueixen el panorama de les obres lexicogràfiques d’ús general i són una mostra més de
la  progressiva  normalització  de  la  situació  de la  llengua  catalana.    Aquests  diccionaris
s’afegeixen als de Biblograf, adaptats per a usos
escolars, i als d’Enciclopèdia Catalana, editora
capdavantera en aquest sector, que manté en el mercat
el Gran diccionari de la llengua catalana i que el 2000
ha reeditat el Diccionari manual de la llengua catalana.

Pel que fa als diccionaris bilingües, destaca l’aparició
del Diccionari bàsic català-castellà castellà-català i del
Diccionari mini català-castellà castellà-català, i les
reedicions del Diccionari català-castellà i del Diccionari
català-francès, d’Enciclopèdia Catalana. Altres novetats
editorials han estat el Diccionari compact català-anglès
anglès-català i el Diccionari pocket català-anglès
anglès-català de Larousse Editorial, el Diccionari
anglès-català català-anglès ESO de Santillana, el
Diccionari escolar català-castellà de Biblograf, així com
la reedició del Diccionari castellà-català català-castellà
de l’Editorial Albertí.

4. Els productes multimèdia

Les dificultats de l’edició del llibre en català també afecten les edicions multimèdia que
requereixen inversions de producció considerables i no compten encara amb un suport
institucional específic.  Ara per ara el nombre de títols disponibles en català és inferior a 50.
Cal destacar els comercialitzats per Zeta Multimèdia (Com funcionen les coses, El cos
humà, Pingu), Barcelona Multimèdia (els Otijocs, els contes populars o els clàssics),
Cromosoma (Les tres bessones),  Cibal (les sèries de Pipo) i Enciclopèdia Catalana.
Algunes obres de referència de Planeta disposen de versió catalana.

L’any 2000 des de la Direcció General de Política Lingüística
s’ha donat suport a l’empresa Barcelona Multimèdia per a la
producció i edició en CD-ROM d’Amenaça submarina, de la
col·lecció Otijocs. Cal destacar el treball d’aquesta empresa,
que produeix jocs formatius d’alta qualitat, alguns basats en
la traducció i la localització de productes estrangers i d’altres
de producció pròpia. Els Otijocs són un conjunt de jocs ideats
i dibuixats per Picanyol. De les col·leccions que produeix
Barcelona Multimèdia es poden destacar els títols següents:
Les aventures de Noemí i el pilot, Noemí i el pilot als Andes,
Trampa papú i l’esmentada Amenaça submarina dels
Otijocs; Les aventures d’Ulisses, La volta al món en 80 dies i
L’illa del tresor dels Clàssics, i L’àlbum secret de l’oncle
Albert i El viatge fabulós de l’oncle Albert.

La mostra itinerant Lúdic, promoguda pel Consorci per a la Normalització Lingüística per
difondre els jocs en català, ha contribuït a fer conèixer al públic infantil i a la comunitat
educativa l’existència al mercat d’aquests jocs. Aquesta mostra es va poder visitar també a
la Festa dels Súpers, organitzada pel Club Super3, els dies 21 i 22 d'octubre.
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X. LA CINEMATOGRAFIA

1. El sector del cinema a Catalunya

L’any 2000 Catalunya s’ha mantingut com a primer mercat cinematogràfic d’Europa en la relació
d’espectadors per nombre d'habitants, que s'ha incrementat novament fins arribar al 4,8%. Cal
tenir en compte, en aquest sentit, que la mitjana de la Unió europea l’any 1998 -darrera
publicada amb dades homogènies- va ser del 2,1%, i la dels Estats Units, la més alta del món,
del 5,5% el mateix any.

En xifres absolutes, Catalunya es manté com el sisè mercat europeu en nombre d’espectadors,
només per darrere de França, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i Espanya, per aquest ordre. El
mercat català, amb el 16% de la població espanyola, ha representat  el 22,5% de l’espanyol pel
que fa al nombre d'entrades venudes, i el 24,8% en relació amb la recaptació. En relació amb el
conjunt de la Unió Europea, el mercat de Catalunya representa el 3,53% del total de les entrades
venudes durant el 1999.

Els cinemes de Catalunya van rebre l'any passat un total de 29.616.122 espectadors, 1.245.012
més que el 1999, la qual cosa suposa un increment del 4,4%. També van augmentar tant els
ingressos per la venda d'entrades amb 21.513.148.041 pessetes de recaptació total i un
increment de més de 1.722  milions de pessetes (8,7%) en relació amb el 1999, com el preu
mitjà de l'entrada i el nombre de pantalles actives a final d’any.  

En acabar l’any 2000, 129 municipis de Catalunya tenien 242 cinemes, amb 711 pantalles, de les
quals 562 pertanyien a 93 multicinemes. En total són 102 pantalles més que l'any 1999, que
corresponen a onze multicinemes oberts a Barberà del Vallès, Blanes, Calafell, Girona, Roses,
Viladecans, dos a Tarragona i tres a Barcelona; a més de tres sales situades a Llançà,
Palafrugell i Girona.

L’exhibició en català també s’ha incrementat de manera important, tot i que continua  essent molt
escassa en el conjunt del mercat. L’any 2000 ha arribat a 736.776 espectadors, fet que suposa
un increment del 22,36% respecte de l’any 1999 i del 96,4% respecte del 1998. Els 736.776
espectadors es distribueixen en 91.933 espectadors de pel·lícules en versió original en català i
644.843 en versió doblada.

Taula 55. Espectadors de cinema a Catalunya, segons la llengua de la versió

Llengua 1998 1999 2000
entrades % entrades % entrades %

Català 375.148 1,4 602.143 2,1 736.776 2,5
Castellà 24.851.078 93,0 26.397.855 92,6 27.336.361 92,3
Altres llengües 1.499.996 5,6 1.498.419 5,3 1.542.985 5,2
Total 26.726.222 100 28.371.110 100 29.616.122 100

Que la llengua catalana tingui una presència significativa en  l'oferta cinematogràfica, és un dels
objectius establerts a la Llei 1/1998. El Consell Social de la Llengua Catalana, en el seu
Dictamen en relació amb l'informe sobre política lingüística de l'any 1999, constata la importància
estratègica, en termes sociolingüístics, de comptar amb  aquesta presència, sobretot si es
considera el perfil i l'edat dels  espectadors de cinema a Catalunya, que majoritàriament són
menors de 30 anys.

Per avançar cap a aquest objectiu, el Govern ha treballat durant l'any 2000, tal com havia fet en
anys precedents, en la doble via de donar suport a la producció de cinema català en versió
original catalana i promoure el doblatge de pel·lícules estrangeres al català.
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2. L’Institut Català de les Indústries Culturals

El 20 de març de 2000 el Govern, a proposta del conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, va
presentar al Parlament perquè s'admetés a tràmit el Projecte de llei de creació de l’Institut Català
de les Indústries Culturals (ICIC), que va ser aprovat el dia 21 de desembre (Llei 20/2000, de 29
de desembre).  El nou organisme és, segons la Llei, una entitat de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia l'objecte del qual és impulsar el desenvolupament de les indústries culturals a
Catalunya. El seu àmbit d'actuació és el del sector audiovisual, l'editorial, el de la premsa, el
multimèdia, el discogràfic i musical, i de les arts escèniques i visuals.

Entre les funcions del nou organisme figuren les d’establir i gestionar programes de suport tècnic;
fomentar el desenvolupament i la implantació de noves empreses; impulsar el consum interior,
l'exportació i la difusió de productes culturals; promoure la col·laboració entre empreses i
creadors culturals, i impulsar accions formatives d'interès per al sector. També hi figuren les de
vetllar pel compliment de la normativa lingüística en el sector i promoure-hi la presència de la
llengua catalana.

L'Institut podrà formalitzar convenis amb altres entitats, públiques i privades, constituir societats
mercantils o participar-hi,  prendre part en operacions de capital de risc, concedir subvencions i
facilitar l'accés de les empreses a línies especials de crèdit.

Els òrgans de govern de l’ICIC són el Consell General, el Consell d'Administració i la Direcció. El
primer, amb 25 membres, estarà presidit pel conseller de Cultura, mentre que el Consell
d'Administració, que no pot superar els tretze membres més el secretari, el presidirà el director
general del Departament de Cultura, competent en l'àmbit d'actuació de l'Institut. Tots dos òrgans
integraran representants dels departaments de la Generalitat implicats, de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, i dels diversos sectors de les indústries culturals.

Quant a recursos econòmics, la previsió per al funcionament de l'Institut durant els mesos del
2001 en què sigui operatiu és de 1.725 milions de pessetes, dels quals 1.425 corresponen a
funcions que es traspassaran des de la Direcció General de Promoció Cultural i els 300 restants,
a noves actuacions.  Així mateix, l'ICIC disposarà d'una línia de crèdit de més de 8.000 milions
de pessetes per finançar projectes i potenciar l'actuació de les empreses dels diversos sectors de
les indústries culturals. D'aquesta quantitat, 5.000 milions es destinaran a indústries audiovisuals
i 3.000, a altres indústries culturals.

3. El foment de la producció cinematogràfica i audiovisual en català

 A banda de la tramitació de la Llei de l’ICIC i la preparació de la seva posada en funcionament,
el Departament de Cultura va destinar l'any passat 759.438.921 pessetes en ajuts directes a la
indústria cinematogràfica catalana. A més d'aquestes subvencions, el Govern ha  fet possible la
realització de projectes cinematogràfics i audiovisuals mitjançant una línia de crèdit de fins a
5.000 milions de pessetes, oberta fa dos anys per l'Institut Català de Finances i les dues
associacions professionals representatives del sector, i, per mitjà del COPEC, ha facilitat la
difusió a l’exterior de les produccions catalanes amb uns ajuts per a la participació en mostres i
festivals de cinema que superen els 40 milions de pessetes.

El total referit de 759.438.921 pessetes, tramitat per la Direcció General de Promoció Cultural,
inclou, com a quantitats més destacades, 128.227.661 pessetes per a llargmetratges
cinematogràfics en versió original catalana i 453.454.386 pessetes destinades a empreses de
televisió per a la realització de llargmetratges televisius i sèries de ficció i animació. La resta
d'ajuts correspon a: suport a nous realitzadors (39.600.000 pessetes), preparació de projectes
cinematogràfics (11.496.729 pessetes), interessos de crèdits per a productores
cinematogràfiques, producció de curtmetratges, subvencions a la distribució, a l’exhibició,a les
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associacions i entitats del sector (29.750.000 pessetes) i al Festival Internacional de Cinema de
Catalunya, de Sitges (75.500.000 pessetes), un festival que tant la Generalitat com l’Ajuntament
de Sitges pretenen convertir en festival de referència del país i punt de trobada de la indústria de
l'audiovisual.

Els 128.227.661 pessetes aportats per a llargmetratges en versió original catalana inclouen,
entre altres: Morir (o no), de Ventura Pons, produïda per Els Films de la Rambla, SA; L’altra cara
de la lluna, d’In Vitro Films, SA, i La ciutat dels prodigis, de la productora Institut del Cinema
Català, amb ajuts, en els tres casos, de 25.000.000 de pessetes d'acord amb l'explotació o
taquillatge registrat id'uns altres 5.000.000 per a l'estrena; Mones com la Becky, estrenada l’any
1999, amb 1.243.166 pessetes en concepte de taquillatge i 5.000.000 per a l'estrena, i El mar,
d’Agustí Villaronga, produïda per Massa d’Or Produccions Cinematogràfiques i Audiovisuals, SL,
amb 22.000.000 de pessetes en concepte de taquillatge i uns altres cinc per a l'estrena.

En conjunt, les produccions comercials en versió catalana estrenades l’any 2000 han estat nou:
El Mar, Morir (o no),  Kràmpack,  Babaouo,  Tomándote,  Tatawoo,  Ave Maria,  L’altra cara de la

lluna  i Canvi de destí.  També s’ha estrenat en una sala
comercial Terra de canons, estrenada l’any anterior. Les
subvencions a nous realitzadors han fet possible les
pel·lícules Dones; Lola vende cá; Flanagan, sólo Flanagan, i
Qui s’apunta a matar la meva mare?  La pel·lícula en versió
original catalana que ha aconseguit més espectadors l’any
2000 ha estat Morir (o no), amb 25.933 entrades venudes.
D’altra banda, cal destacar la presència de pel·lícules
catalanes en 89 mostres i  festivals de cinema a l’estranger
amb el suport del COPEC (Consorci Català de Promoció
Exterior de la Cultura), que per mitjà de Catalan Films  ha
invertit en aquesta actuació més de 40 milions de pessetes.

Pel que fa als 453.454.386 pessetes destinats a empreses de
televisió per a la realització de pel·lícules de televisió i
telesèries, han permès de finançar, conjuntament amb TV3,
deu produccions com La Mari, coproduïda amb In Vitro Films,
SA; Maresme, d’Ovideo TV, SA; Pets and Pets.com, de
l'Institut del Cinema Català, i una producció finançada
conjuntament amb TVE, Dalí, être Dieu, d’Octubre
Produccions.

4.  L'acord de 8 de maig de 2000 entre la Generalitat i FEDICINE en matèria de doblatge al
català

El gener de 2000, després d'una entrevista entre el conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, i el
president de FEDICINE –l'associació empresarial que agrupa els distribuïdors de cinema que
operen a l'Estat espanyol, entre els quals hi ha les cinc distribuïdores nord-americanes
integrades a la MPA (Motion Picture Association)–, es va reprendre el procés de negociació per a
l’aplicació del Decret 237/1998, de 8 de setembre, de mesures de foment de l'oferta
cinematogràfica doblada i subtitulada en català en la línia encetada a partir de finals de juliol de
1999 com a resultat de les converses mantingudes a Washington amb el president de la MPA.

L'acord consistia, en síntesi, en el compromís de les companyies associades a FEDICINE –de fet
les cinc americanes que fins a l'any 1999 gairebé no havien doblat cap pel·lícula– a doblar al
català les pel·lícules que comercialment consideressin adequades, en especial les adreçades al
públic infantil, i a incrementar de manera progressiva la distribució de les versions catalanes
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adaptant-la a la demanda del mercat. Pel seu costat, la Generalitat va derogar el Decret
237/1998 i es va comprometre a mantenir els ajuts al doblatge i al copiat de les pel·lícules.

Aquest acord feia preveure el tancament de l'any 2000 amb un mínim de quinze estrenes
comercials en versió doblada al català, vuit de les quals havien de ser de les distribuïdores
americanes més grans.  Les xifres de final d'any van ser més bones. L'acord  significa un canvi
d'actitud de les empreses americanes envers la llengua catalana, i, per tant, un  reconeixement
internacional del català més important,  que comportarà, a mig termini, un canvi de cultura
empresarial de les companyies, que han passat a doblar  sistemàticament i a instància seva, i no
ocasionalment i a súplica de la Generalitat com fins ara, un nombre creixent de títols, amb el
compromís de distribuir-los de manera significativa i no quasi clandestina, com fins ara.

L'increment de l'oferta en català ha comportat que en els sis
darrers mesos del 2000 s'hagi mantingut una mitjana de 21
sales d’exhibició en català, equivalent al 8,7% de les sales i
el 3% de les pantalles del país, amb un màxim de 52 sales
del 7 al 13 de juliol,  la qual cosa representa el 21,4% de les
sales i el 7,3% de les pantalles. Aquest  augment en l'oferta
ha suposat un increment del 35% dels espectadors de
cinema doblat en relació amb l’any anterior i ha permès de
constatar que la mitjana d’espectadors per sessió de les
versions doblades al català (43,36%) és pràcticament
idèntica a la mitjana d’espectadors per sessió de versió
doblada al castellà (44,41%). Les pel·lícules doblades al
català que han tingut més espectadors durant l’any han
estat Missió: Impossible 2, amb 65.690 espectadors, i
Dinosaure, amb 60.242.

Les pel·lícules doblades i subtitulades estrenades el 2000
corresponen a deu distribuïdores diferents, entre les quals,
per primera vegada, es troben les cinc multinacionals o
distribuïdores  nord-americanes més grans,  que han doblat
en conjunt deu títols. El 1999 van ser cinc les distribuïdores que van fer doblatges, però només
n'hi havia dues de les grans: UIP (United International Pictures) i Disney. Per valorar de manera
adequada la significació d’aquesta dada, cal tenir en compte que entre 1989 i 1998 aquestes
companyies només havien doblat 24 títols, dels quals tan sols 8 eren produccions americanes.

L'aportació del Govern per al doblatge i copiat també s’ha incrementat significativament, i ha
passat de 59.404.582 pessetes l'any 1999 a 192.463.759 pessetes l'any 2000, cosa que ha
representat un esforç considerable per a la Direcció General de Política Lingüística. L’augment
es deu no  tan sols al nombre de títols doblats, sinó també als costos de supervisió de doblatges
habituals en les grans produccions de les  grans distribuïdores i al fet que s'han doblat més
pel·lícules d'animació, les quals comportenaltres costos afegits, com el doblatge de cançons. Així
mateix, ha incidit en l'augment l’obligatorietat d’un  nombre més elevat de còpies per pel·lícula
(un mínim de vuit), superat amb escreix per la UIP i la Fox, que n'han distribuït tretze.

D’altra banda, el Departament de Cultura ha  dut a terme actuacions de promoció del cinema en
català i de les pel·lícules parlades en  aquesta llengua, per un import superior als 40 milions de
pessetes, que han estat complementades per l’emissió per TV3, a càrrec de la CCRTV, del
microespai Cinema en català, que s’ha emès cada vespre.

Cal esmentar, en aquest punt, que el Govern de les Illes Balears ha assumit les despeses d’una
còpia de les pel·lícules que s’han exhibit a les Illes i ha realitzat les gestions adequades perquè
totes aquestes pel·lícules d’estrena, així com les de versió original catalana i d’altres de
reestrena, les hagin pogut veure a Palma de Mallorca i en altres localitats illenques gairebé
100.000 espectadorsen un total de 22 sales (novembre de 1999/desembre de 2000).



X. La cinematografia

Informe sobre política lingüística 200089

Taula 56.  Estrenes de pel·lícules doblades distribuïdes en català l'any 2000

Títol Distribuïdora Data d'estrena

Segrestant la senyoreta Tingle Lauren Films 07.01.2000
Joana d'Arc (versió subtitulada) Columbia Tristar 28.01.2000
La platja Fox 25.02.2000
Martina i els ratolins Cavall Fort 31.03.2000
La musa Lauren Films 12.05.2000
Stuart Little Columbia 23.06.2000
Història d’una gavina (i del gat que li va ensenyar a volar) Planeta 2010 30.06.2000
La pel·lícula d’en Tigger Buena Vista 30.06.2000
Missió: Impossible 2 UIP 07.07.2000
Private Confessions (versió subtitulada) Planeta 2010 07.07.2000
Gossos milionaris Planeta 2010 01.08.2000
Titan, A.E. Fox 01.08.2000
Hanuman Sherlock Media 04.08.2000
Chicken Run Warner 18.08.2000
U-571 Lauren Films 15.09.2000
La força de l'amor Filmax 22.09.2000
Les aventures de Rocky i Bullwinkle UIP 06.10.2000
The Skulls Lauren Films 20.10.2000
Dinosaure Buena Vista 24.11.2000
La ruta cap a El Dorado UIP 15.12.2000
Sonny, Lambert i el cas de la cua de guineu Cavall Fort 15.12.2000

L’acord amb les distribuïdores ha estat complementat amb el conveni de col·laboració signat el
25 de juliol, en presència del president de la Generalitat, entre la Generalitat i les companyies
titulars de les quatre televisions digitals que operen a Catalunya (Vía Digital, Canal Satélite
Digital, Quiero TV i Menta). Segons aquest acord, les televisions digitals incorporaran la banda
de so catalana a les emissions de pel·lícules que prèviament hagin estat doblades al català,
sempre que puguin disposar del doblatge al català sense cap sobrecost. Aquest acord ha estat
efectiu a partir del dia 1 d’octubre, i malgrat que les circumstàncies de la televisió terrestre i la
distribuïda per cable d’una banda, i la necessitat d’establir una mecànica eficaç de circulació dels
doblatges, de l’altra, n’han limitat inicialment l’eficàcia, és un acord amb una extraordinària
potencialitat de difusió del català al cinema i la televisió.

Aquest acord ha de permetre augmentar la presència del català a l’espai televisiu, especialment
el que emet per satèl·lit, i rendibilitzar tant les inversions del Departament de Cultura en el
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doblatge de pel·lícules com, sobretot, l’esforç realitzat al llarg de quinze anys per Televisió de
Catalunya, que ha doblat al català, en aquest temps, uns 6.000 títols.

5. El vídeo i el DVD

5.1. El vídeo en català
En els darrers anys han anat augmentat tant el nombre de títols disponibles al mercat com el
nombre d’unitats venudes, amb una gran especialització en el producte infantil, en el qual els
episodis de producció catalana han assolit els primers llocs de vendes d’una manera
progressiva. Cal destacar la importància creixent de Les tres bessones i Les magilletres, de
Cromosoma; i el llançament de  El rovelló, d’Ocon Films; i Els tres ossets i L’aneguet lleig,  de
Neptuno Films.

Entre 1995 i 1999 el nombre d’unitats de vídeo venudes va passar de 17.400 a 240.000,
distribuïdes sobretot per Edicions de La Magrana, CIC Vídeo i, a partir de 1998, Unimagic. L’any
2000 ha sofert la crisi d’Edicions de La Magrana, que després d’un canvi de titularitat empresarial
ha deixat la distribució de vídeo,  assumida des del mes de desembre pel grup Enciclopèdia
Catalana, i la reestructuració de CIC vídeo, que ha deixat de distribuir per al conjunt de les
productores de UIP i ha passat a distribuir únicament els productes de Paramount. Disney no ha
distribuït en format de vídeo cap títol en català.

Durant el 2000 ha perdurat el poc interès de les grans companyies per distribuir vídeo en català,
tot i que alguns dels títols que s’han doblat per a la gran pantalla han estat distribuïts directament

per les companyies en versió catalana, com és el cas
d’Evasió a la granja, de DreamWork Pictures, o Història
d’una gavina, de Planeta 2010 (Júnior). Han persistit
també les dificultats per accedir a les grans superfícies,
els videoclubs i altres canals de  gran distribució. En
canvi, cal esmentar la presència sostinguda al quiosc dels
vídeos de Les tres bessones (dels quals, en conjunt,
s'han venut durant l'any 247.352 unitats) i la distribució
per part del diari AVUI de cinc episodis dels Rugrats
gràcies a un acord de col·laboració entre l’editora del diari
i la UIP. Amb aquesta sola actuació s’han distribuït
80.000 unitats de vídeo.

El Departament de Cultura ha continuat la seva política
d’ajuts al doblatge, a les còpies mestres en format vídeo
de productes doblats i a la promoció, que, enguany, en
format vídeo, s’ha limitat
a La maleta elèctrica de Pikachu, de SAV (4 vídeos); La
nit màgica, de Lauren Films Vídeo Hogar, i Joseph, de
Universal Pictures Spain, encara pendent de llançament
en acabar l’any.

5.2. El català al DVD
Seguint la tònica de l’any 1999, ha continuat el creixement del nombre de lectors de DVD a
Catalunya i el nombre de títols de pel·lícules disponibles en aquest format. Es tracta d’un format
que, a més de millorar la imatge i el so, tal com permeten els sistemes digitals, possibilita la
incorporació de diverses bandes sonores i subtitulades en un mateix producte, i evita la duplicitat
de distribució segons la llengua de la versió.

En aquest sentit, el DVD representa una extraordinària possibilitat per a la distribució directament
al consumidor final de cinema doblat al català, més encara després de l’acord amb les
multinacionals de maig de 2000. La conversió de les videoteques actuals en DVD i la realització
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de còpies mestres de les pel·lícules per a aquests formats obre una altra possibilitat a la
reutilització del doblatge  fet per encàrrec de la CCRTV en els seus quinze anys llargs
d’existència.

L’any 2000, les distribuïdores catalanes, Lauren Films  i Manga Films, amb el suport de la
Direcció General de Política Lingüística, han incorporat el català a diversos títols, com són, entre
altres, Agnes Browne, Beautiful Girls, Desmuntant  Harry, Dune, Íntim i personal, Jugant amb el
cor, La boda de Muriel, La casa dels esperits, La musa, Les normes de la casa de la sidra,
L’ombra del Faraó, Mimic, Música del cor,  Phantoms, Poderosa Afrodita, Por i fàstic a Las
Vegas,  Rounders; Segrestant la senyoreta Tingle, Supercop,   Tothom diu"I love you", Tres
estacions,  Un marit ideal  (de Lauren Films), i  La vida de Brian, Feliç Nadal Mr. Lawrence, Els
critsdel silenci, PerfectBlue,  Dr. Slump: el secret del castell de Nanaba, i Dr. Slump: hi ha un
monstre a Vilapingüí  (de Manga Films).

Cal destacar, a més, que la majoria de les produccions doblades al català per a la gran pantalla
incorporen el català a les bandes de so un cop es comercialitzen en format DVD. Aquest ha estat
el cas, per primer cop el 2000, de Disney, amb Tarzan, i Columbia, amb  Stuart Little , cosa que
comportarà la presència de l’opció del  català no tan sols en les unitats venudes a Catalunya i a
l’Estat, sinó també a tot el sud d’Europa.

Pel que fa al suport econòmic del Departament de Cultura al vídeo i al DVD doblat en català,
l'any 2000 la Direcció General de Política Lingüística va fer una aportació de 22.300.477
pessetes, superior als 20.150.000 pessetes aportats l’any 1999.
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XI. LA CANÇÓ I LES ARTS DE L’ESPECTACLE

1. La música cantada en català

Com el llibre, la música cantada incideix
notablement en la difusió de la llengua i en
l’establiment de referents col·lectius per a una
comunitat, sobretot per als més joves. L’article 28
de la Llei de política lingüística disposa que el
Govern ha de donar suport tant a la creació, la
interpretació i la difusió de música cantada en
català com a la producció, la distribució i la difusió
d’enregistraments sonors en català. Aquesta Llei
també estableix una quota d’emissió de cançó
catalana per part de les emissores de ràdio i
televisió, públiques o privades, que depenen o són
concessió de la Generalitat de Catalunya.

L'any 2000 el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Promoció
Cultural, ha aportat un total de 43.196.542 pessetes en ajuts directes a la producció,
l’adquisició de còpies i el suport a la promoció, a un total de 29 produccions discogràfiques,
entre les quals cal esmentar les noves integrals de les obres de Lluís Llach i de Raimon. A
aquest import cal sumar-hi uns altres 10.000.000 de pessetes per a la producció de 13
videoclips en el marc del conveni entre el Departament i la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió.

Tal com ha fet en els anys precedents, el Departament de
Cultura ha donat suport a la 12a Edició del Mercat de Música
Viva de Vic, que ha tingut lloc entre el 14 i el 17 de setembre,
amb un increment de la presència de programadors. Pel que
fa a la cançó popular i el cant coral no professional, hi dóna
suport el Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana.

La renovació de l’acord de col·laboració entre la Generalitat i
l’Associació Catalana de Ràdio Privada ha tingut entre els
seus objectius el d’incrementar la presència de música
cantada en català a les emissores, per facilitar el compliment
de l’article 26.5 de la Llei de política lingüística, que estableix
que com a mínim el 25% de la música cantada que emeten
ha de ser en català.

2. El teatre i les arts de l’espectacle

L’oferta d’espectacles teatrals en català, tot i la competència dels espectacles en castellà,
sobretot a Barcelona, és equilibrada i abundant, amb un bon grau d’equiparació amb la
castellana i un predomini de les produccions catalanes. L’any 2000 es van representar a
Barcelona, segons fonts de l’associació empresarial Adecta, 385 espectacles, dels quals
257 es van fer en català i 128 en castellà.

L’activitat teatral a Catalunya es caracteritza per l’equilibri entre l’oferta pública i la privada
(aquesta darrera bàsicament a Barcelona) i per un cert equilibri territorial, cosa que ha estat
possible, sobretot, com a conseqüència d’una política de suport continuada. El Departament
de Cultura va concedir l’any 2000 un total de 505,6 milions de pessetes (443 milions el
1999) per al suport a les companyies teatrals, a les sales de teatre, a la producció
d’espectacles,  als festivals  i als ajuntaments que  compten amb  teatres  amb  programació
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estable. Aquest import no inclou els
ajuts als grups de teatre no professional
que es tramiten des del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana ni la inversió i
l’explotació del Teatre Nacional, que
compta amb un pressupost propi.

Pel que fa a les representacions de les
companyies de teatre i dansa
professionals de Catalunya, predominen

les que són en català. L’any 1999, sobre 9.399 representacions, 6.389 (un 68%) van ser en
català, 1.405 en castellà, 1.206 no parlades i 399 en altres llengües o plurilingües.

En canvi, pel que fa al nombre d’espectadors hi ha un cert equilibri entre el català i el
castellà. L’any 2000, el 42,6% dels 2.478.767 espectadors de teatre comptabilitzats per
ADECTA (a Barcelona) i  l'ODE (Catalunya) ho ha estat  d’espectacles en català i el 36%
d’espectacles en castellà.  L’evolució dels tres darrers anys és la que resulta del quadre
següent:

Taula 57. Espectadors de teatre, per llengües.  1998-2000

Llengua 1998 1999 2000
Espectadors % Espectadors % Espectadors %

Català 1.265.095 53,44 989.610 41,59 1.057.682 42.67
Castellà 631.943 26,70 817.935 34,37 894.271 36.08
Altres 165.748 6,30 154.365 6,49 232.034 9.36
Sense text 289.554 12,23 416.059 17,48 293318 11.84
No especificada 14.651 1,33 1.646 0,07 1.462 0.05
TOTAL 2.366.991 100 2.379.615 100 2.478767 100

La ciutat de Barcelona concentra una gran part dels espectadors de teatre i és el lloc on hi
ha més equiparació dels espectadors en català i en castellà. Segons les dades facilitades
per ADETCA al Departament de Cultura, l’any 2000, sobre un total d’1.879.431 espectadors
de teatre parlat a la capital, 851.382 (45.3%), van ser-ho d’espectacles parlats en català.
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XII. NOVES TECNOLOGIES I INTERNET

1. La presència de la llengua catalana a Internet

La presència d’una llengua a Internet és un indicador de la seva vitalitat social molt
condicionat pel grau de desenvolupament econòmic i la capacitat de la societat que la parla
per incorporar-se al món de les noves tecnologies.

En aquest sentit, la presència del català a Internet és un repte de futur per a la llengua
perquè, més enllà de la importància estratègica de ser present en un espai virtual,
transnacional i planetari, condiciona d’una manera decisiva l’ús interpersonal  de la llengua
en un espai d’ús que supera les classificacions tradicionals dels àmbits familiars, laborals,
culturals, administratius o lúdics. Aquest nou espai pot tenir, en un futur immediat, una gran
influència en la configuració psicològica de la llengua per part de les persones que la parlen
i generar noves formes de diglòssia. És, doncs, del tot imprescindible que les persones que
parlen català trobin a la xarxa, en català, les informacions que els interessen.

Tot i que és difícil d’obtenir dades fiables en relació amb l’ús de cada llengua a Internet, i
que la situació canvia d’una manera molt ràpida a causa de la incorporació constant de
noves persones usuàries a aquest nou mitjà de comunicació i informació a tot el món,
sembla convenient aportar a aquest informe les dades que va fer públiques el diari
electrònic Vilaweb el 8 de juny, coincidint amb el seu cinquè aniversari.

Taula 58. Llengües amb més presència a Internet

Número
d’ordre

Llengua Nombre de pàgines
web

% sobre el
total

1 Anglès 214.250.996 68,39
2 Japonès 18.335.739 5,85
3 Alemany 18.069.744 5,77
4 Xinès 12.113.803 3,87
5 Francès 9.262.663 2.96
6 Espanyol 7.573.064 2,42
7 Rus 5.900.956 1,88
8 Italià 4.883.497 1,56
9 Portuguès 4.291.237 1,37
10 Coreà 4.046.530 1,29
11 Neerlandès 3.161.844 1,01
12 Suec 2.929.241 0,93
13 Danès 1.374.886 0,44
14 Noruec 1.259.189 0,40
15 Finès 1.198.956 0,38
16 Txec 991.075 0,32
17 Polonès 848.672 0,27
18 Hongarès 498.625 0,16
19 Català 443.301 0,14
20 Turc 430.96 0,14

Internet no és, però, o no ha de ser, una amenaça per a la llengua catalana, ans al contrari.
Internet és un espai multilingüe per definició i permet, més que cap altre mitjà, oferir les
informacions simultàniament en més d’una llengua. Cal evitar la tendència que podria portar
a imaginar que la xarxa és un mitjà estrictament universal en el qual les llengües altres que
l’anglès són inútils. Ben al contrari, les pàgines web poden tenir versions angleses,
castellanes o franceses, però sense renunciar a l’ús del català.
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La taula precedent permet fer algunes reflexions sobre la situació del català i el tracte que li
dóna la societat catalana. D‘una banda, el català té una presència a Internet molt superior a
la d’altres llengües amb estat que tenen fins i tot més parlants i és l’única llengua sense
estat propi (Andorra és un cas especial) que figura entre les vint primeres. D’altra banda, el
català té una presència molt inferior a la que tenen el suec, amb 8 milions de parlants, o el
danès, el finès i el noruec, totes amb menys parlants que el català. Interessa destacar que
els quatre països escandinaus són els països europeus amb un major grau de coneixement
de l’anglès per part de la població (88,4% de la de Suècia, 71,6% de la de Dinamarca i
47,7% de la de Finlàndia) i, malgrat això, eviten el recurs fàcil d’usar l’anglès perquè tothom
els entengui.

Convé, per tant, que les empreses i les organitzacions catalanes contribueixin d’una manera
decidida a fer-se conèixer en català a Internet sense renunciar a fer-ho també en d’altres
llengües. La política de les institucions ha de ser la de comunicar-se sempre en català com
a primera opció i la de facilitar recursos que permetin la traducció de tota mena de textos i
de pàgines web a preus i en temps competitius. En relació amb aquest objectiu són d’una
gran importància estratègica els sistemes de traducció automàtica.

2. La Secretaria per a la Societat de la Informació

L’article 29 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, disposa que el Govern de
la Generalitat ha d'afavorir, estimular i fomentar, amb mesures adequades, la investigació, la
producció i la comercialització de tota mena de productes en català relacionats amb les
indústries de la llengua i de programari informàtic en llengua catalana, i la traducció, si
escau, d'aquests productes al català, així com la presència de productes i d’informacions en
català a les xarxes telemàtiques d’informació. La Llei planteja, doncs, l’actuació en tres
objectius generals: les tecnologies lingüístiques, les aplicacions informàtiques i els
continguts en català a la xarxa.

El pla estratègic Catalunya en xarxa, presentat al Parlament el 14 d’abril de 1999, considera
que l'adaptació de Catalunya a la societat de la informació constitueix un dels reptes
fonamentals que afronta el nostre país en aquests moments i, per això, preveu tot un seguit
de mesures entre les quals n’hi ha dues referents a la llengua:

 Fomentar la presència del català a Internet per tal que la llengua pròpia del país es
trobi en igualtat de condicions amb les altres llengües del món.

 Promoure la presència de continguts digitals catalans a la xarxa per garantir tant la
presència cultural com l’empresarial o ciutadana a la xarxa en igualtat de condicions
respecte a la d’altres cultures o societats.

El Decret 123/2000, de 3 d’abril, ha creat el Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació i el Decret 127/2000, de 3 d’abril, d’estructuració del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, estableix entre les competències
d’aquest nou departament, i en concret de la Secretaria per a la Societat de la Informació, la
promoció de la incorporació de la llengua catalana als sistemes operatius, al programari i, en
general, als productes informàtics, d’acord amb els objectius generals de la política
lingüística del Govern. D’acord amb la disposició addicional 5 del mateix Decret, la
Secretaria conserva la funció de  promoure que el programari i el maquinari informàtics que
usi o adquireixi la Generalitat de Catalunya siguin normalitzats lingüísticament, és a dir,
siguin en català i aptes per usar el català.

L’estratègia de la Secretaria per a la Societat de la Informació en aquest punt està marcada
per la constatació que els nous serveis, inclosos els d’ofimàtica i domòtica, incorporen cada
cop més tecnologies lingüístiques: interfícies de llenguatge natural escrit i parlat, centrals
d’atenció al públic automatitzades amb aquestes tecnologies incorporades, cercadors,
sistemes de gestió de la informació, entre altres. L’avaluació de l’impacte d’aquestes eines
és una de les prioritats de la Secretaria. Les altres prioritats han estat el projecte de
traducció automàtica del català al castellà i a l’anglès (i viceversa), la implantació del
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sistema de traducció automàtica del català al castellà a l’Administració de la Generalitat per
mitjà de la seva Intranet i la difusió del producte de dictat automàtic de Philips. D’altra
banda, la Secretaria ha tingut contactes amb els grans operadors  mundials d’aquestes
tecnologies com són Lernout & Hauspie, Philips, IBM o Sail-Labs.

La Secretaria per a la Societat de la Informació també ha actuat per fomentar l’ús de la
informàtica entre la població en general i el Programa d’Informàtica Educativa del
Departament d’Ensenyament ha continuat la seva activitat per promoure l’ús de la
informàtica per part de la comunitat educativa tant amb aplicacions generals com amb
aplicacions pedagògiques i de recursos.

3. Els productes d’enginyeria lingüística

3.1. El reconeixement de la parla: Philips Speech Processing
L’any 2000, la Secretaria per a  la Societat de la Informació ha fet diverses accions de
difusió, com per exemple la distribució de llicències als centres d’ensenyament secundari del
sistema de reconeixement de la parla (Philips Speech Processing, finalment denominat Free
Speech) contractat l’any anterior amb Philips amb un cost de 98 milions de pessetes. Aquest
sistema permet dictar a l’ordinador textos en català i, si el sistema operatiu és en català,
mantenir-hi els diàlegs en aquesta llengua. El reconeixedor incorpora catorze llengües o
modalitats europees, entre les quals hi ha la catalana, i el contracte amb Philips preveu que
qualsevol millora o nova versió del sistema incorpori el català al mateix temps i en igualtat
de condicions que les altres llengües.

3.2. La traducció automàtica i assistida
El 1995, per iniciativa del CIDEM, l’empresa de Cornellà INCYTA va començar a elaborar un
sistema de traducció automàtica anglès–català denominat Ítaca, en el qual va participar el
TERMCAT pel que fa a l’elaboració dels diccionaris. El 1996 l’esmentada empresa va
elaborar el sistema castellà-català aprofitant l’experiència i part del treball del projecte
anterior. El sistema de traducció automàtica castellà-català s’utilitza amb èxit per a la versió
catalana del diari Segre, per a la traducció al català del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i per
a altres traduccions tècniques en les quals s’ha de treballar amb una gran quantitat de text.
També s’ha experimentat en els anys 1997-1999 per als serveis en català de les agències
de notícies EFE i Europa Press. El 1998 el CIDEM, en una iniciativa conjunta amb el
Departament de Cultura, va encarregar a la mateixa empresa el sistema invers (català-
castellà) i el 29 d’octubre de 1999 el Comissionat per a la Societat de la Informació va
assumir el projecte mitjançant un contracte en virtut del qual el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat va adquirir la propietat
de tots els drets dels sistemes de traducció per als dos parells de llengües (castellà i anglès)
i l’empresa INCYTA va quedar encarregada d’acabar-ne el desenvolupament i se’n va
reservar la comercialització per un temps limitat però renovable. El cost total del sistema per
als parells de llengües català-anglès i català-castellà, en els anys 1995-2000, ha estat de
306 milions de pessetes.

L’any 2000 s’ha acabat el prototipus català-castellà, que ja és plenament operatiu, però
l’anglès s’ha vist afectat per l’absorció d’INCYTA per part de l’empresa Sail-Labs, una de les
grans empreses europees del sector, que ha introduït canvis tècnics en el projecte que
n’han retardat la finalització.

Igualment, durant l’any 2000, els governs de les Illes Balears i del Principat d’Andorra han
adquirit llicències dels sistemes castellà-català i català-castella i, en convenis signats el 17
d’abril i el 6 de novembre, respectivament, s’han compromès a participar en el futur en els
productes d’enginyeria lingüística que es desenvolupin per iniciativa de la Generalitat. Al
llarg de l’any s’han implementat llicències d’aquest sistema de traducció en xarxa al
Programa d’Informàtica Educativa i al Departament d’Indústria i, internes, a l’Entitat
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i a la xarxa de dinamitzadors del Departament
de Justícia en el marc del Pla pilot de funcionament en català de quaranta jutjats. El cost de
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preparar el sistema per fer-lo accessible en línia als diferents departaments de la Generalitat
ha estat de 5.546.960 pessetes.

3.3. La síntesi de veu
Pel que fa a la síntesi de veu, el
Departament de Cultura, per mitjà de la
Direcció General de Política Lingüística,
ha donat suport a l’ONCE per al
desenvolupament, per part de l’empresa
Telefónica Investigación y Desarrollo,
d’un programari de conversió de text a
veu que consisteix en l’adaptació del
conversor  text-veu de Telefónica perquè
funcioni en la CPU d’ordinadors personals
PC, amb el sistema operatiu Windows
95/98 o NT i amb el Windows Mil·lenium,
equipats amb una targeta de so
estàndard. Els treballs de l’empresa es
van   iniciar  el  mes  de juliol  i el  mes  de

desembre, vistos els primers resultats, es va signar un acord de col·laboració entre l’ONCE i
el Departament de Cultura per raó del qual la Generalitat fa una aportació de 3.600.000
pessetes, equivalents a la meitat del cost d’adaptació del conversor de text a veu en català.

D’altra banda, la Direcció General de Recerca, per mitjà del centre de referència CREL, ha
donat suport a un projecte semblant elaborat per un grup de recerca de la Universitat
Politècnica de Catalunya.

3.4. Els correctors ortogràfics
Des del Departament de Cultura s’ha donat suport per a la promoció del corrector Word
Correct 4.0, de l’empresa Desarrollo Gramatical Computarizado, que és l’únic en català que
es ven al mercat, desvinculat d’un programa complet, compatible amb els programes Word
de Microsoft, Wordperfect i Lotus Amipro.

4. Els sistemes operatius en català

4.1. Windows 98 en català
Al desembre de 1998, gràcies a l’acord entre la Generalitat i l’empresa Microsoft, es va
iniciar la comercialització del sistema operatiu Windows 98 en català al mateix preu al
majorista que en castellà. Al llarg de 1999, per facilitar-ne la comercialització, les principals
companyies fabricants de maquinari a Espanya (Compaq, Comelta, Data General, Fujitsu,
Hewlett Packard, IBM, Investrónica i Olivetti) van fer públic el compromís de posar al mercat,
progressivament, els ordinadors amb Windows 98 en català i castellà amb preinstal·lació
dual. Segons fonts de Microsoft, a mitjan desembre de 1999 s’havien venut 15.000 llicències
en català, cosa que representava poc més del 5% de les vendes a Catalunya. Tot i això, la
segona versió del Windows 98 no va tenir versió catalana i els intents per comptar amb el
Windows Mil·lenium en català van resultar infructuosos.

Des de l’òptica de la política lingüística comptar amb uns sistemes operatius amb una
presència tan gran en el mercat com els de Microsoft és un objectiu al qual no es pot
renunciar. Ho aconsellen raons de prestigi social i internacional de la llengua, d’igualtat de
possibilitats a Catalunya entre la llengua catalana i la castellana, de modernització del lèxic
general i de la terminologia específica del català, de coherència amb la política educativa i
de funció pública, de foment de projectes més sofisticats d’enginyeria lingüística (sempre
associats a sistemes operatius) i també de foment del català a les activitats econòmiques.

A la tardor del 2000 es van iniciar nous contactes amb Microsoft per localitzar en català els
seus futurs sistemes operatius Whistler Standard i Whistler Pro, substituts, previsiblement a
partir de la tardor del 2001, dels actuals Windows 95, Windows 98 i Windows Mil·lenium. La
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proposta de l’empresa preveia el pagament per part de la Generalitat de la quantitat de
4.900.000 dòlars, IVA inclòs, i incloïa els paquets d’esmenes dels dos sistemes durant tres
anys, la disponibilitat del producte en català 175 dies després del llançament als Estats
Units, així com la garantia de qualitat per a la traducció i la localització. El cost del projecte,
la necessitat de donar una resposta molt immediata i les poques garanties d’obtenir una
comercialització de les versions catalanes semblant a la de les castellanes, van fer desistir
del projecte. Això no obstant, atès que les versions futures del producte, que es preveu que
siguin disponibles el primer semestre del 2004, incorporaran paquets d’idiomes de manera
que estaran configurades amb un cos central únic i diversos paquets externs d’idioma, es
pot preveure que el català torni a ser present en els sistemes operatius de Microsoft.

4.2. El Navegador i Softcatalà
En aquest apartat de l’informe sobre l’aplicació de la política lingüística és convenient
d’esmentar la tasca de l’associació Softcatalà (www.softcatala.org),  una organització sense
finalitat de lucre formada per professionals, estudiants i usuaris que realitzen tasques de
localització al català de programari d’una manera desinteressada i sense acceptar cap tipus
d’ajut institucional directe. L’associació té per objectiu fomentar l’ús del català a la
informàtica i es va donar a conèixer el 2 d’octubre de 1998 amb el Navegador.  El
Navegador 4.7 en català per a Windows,  Mac i Unix, incloent-hi Linux,  integra  les mateixes

funcions que el Netscape 4.7 i ha estat homologat per Netscape.
Segons fonts de l’organització, s’han distribuït més de 250.000
còpies d’aquest producte mitjançant la descàrrega directa des del
seu web i en CD-ROM.

Entre el programes traduïts per Softcatalà hi ha la versió 2.1 del WebCopier, un navegador
en desconnexió per a Windows; la versió 1.2 de l’entorn GNOME, un entorn de treball i
escriptori per a Unix; la versió 2.71 del programa WinRAR, una eina d’arxivament per a
Windows; la versió 4.7 i la versió beta 1 del Navegador 6.0; les versions 7.0 i 7.2 del
Mandrake, una de les distribucions de Linux; la versió 4.1 del programa GetRight, que
permet baixar fitxers de diversos servidors; la versió 2.61 del programa Winamp, un
reproductor de fitxers de so per a Widows, i la versió 3.3 del programa NetVampire, gestor
universal de baixades que permet cercar i baixar fitxers des de servidors web. Amb motiu
del dia de Sant Jordi es va distribuir amb el diari Avui un CD-ROM amb els programes
localitzats per Softcatalà.

Softcatalà té un conveni de col·aboració signat amb el TERMCAT per a l’assessorament en
matèria terminològica, en  virtut del qual el TERMCAT  ha revisat les eines lingüístiques que
aquesta associació empra per a la traducció de programes i, concretament, la llista dels
termes en anglès i en català que apareixen amb major freqüència.

5. La terminologia específica del sector

L’expansió de les noves tecnologies comporta l’aparició d’una gran quantitat de nous
conceptes que arriben a Catalunya normalment en llengua anglesa, llengua d’origen
d’aquestes tecnologies. És per això que l’adaptació de Catalunya a la societat de la
informació exigeix una tasca de compleció de l’idioma i d’adaptació de la terminologia
d’aquest sector que doni resposta a les noves necessitats de denominació, de manera que
la ciutadania percebi el català com a útil per a totes les funcions, fins i tot les relacionades
amb les activitats més modernes i actuals.

L’any 2000 el TERMCAT, amb el suport del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, ha
editat el diccionari terminològic Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet. El
diccionari conté més de 2.000 termes catalans, amb la indicació de la categoria gramatical,
acompanyats de la definició i les equivalències en castellà, francès i anglès, i es
complementa amb informacions addicionals de tipus conceptual, lingüístic i extralingüístic.
En el procés d’elaboració del diccionari s'han tractat els neologismes que han anat sorgint i
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s'ha regulat la interferència amb les formes lèxiques procedents d’altres llengües. Es poden
destacar, entre altres, les formes catalanes següents:

 correu electrònic (en anglès, e-mail)
 adreça electrònica, amb l’abreviació  a/e (en anglès, e-mail)
 enllaç (en anglès, link)
 pirata (en anglès, cracker)
 intrús -usa (en anglès, hacker)
 pàgina inicial (en anglès, home page)
 arrova (sinònim, rova; símbol @)
 cibernauta (sinònim, internauta)
 bombardeig (en anglès, mail bombing)
 inundació (en anglès, spam)

Han col·laborat com a assessors en l’elaboració d’aquest
projecte representants d’organitzacions del sector, com ara
l’ISOCCAT de la Universitat Politècnica de Catalunya,
CECABLE, VITEC, Cable i Televisió de Catalunya, l'Institut
Català de Tecnologia, el Centre de Telecomunicacions, el
Programa d’Informàtica Educativa del Departament
d’Ensenyament i el Comissionat, avui Secretaria, per a la
Societat de la Informació. També hi han intervingut
representants d'altres institucions com són l'Àgora de
Traductors Digitals (ATD), Vilaweb, Enredando.com, l’Escola
Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE),
Aplicaciones en Informática Aplicada (AIA) i Softcatalà.
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XIII. LA NORMALITZACIÓ I LA DIFUSIÓ DE LA TERMINOLOGIA

1. La terminologia i la política lingüística

Perquè la llengua catalana sigui present a la vida cultural, econòmica, social i científica, és clau
adaptar-la a les noves necessitats comunicatives que sorgeixen a la societat actual. Dissenyar una
política terminològica ambiciosa és una exigència per a qualsevol llengua, sobretot si és de
demografia mitjana, i ho és també per a Catalunya. França, Quebec, Finlàndia i alguns països de
parla alemanya, per exemple, porten a terme polítiques concretes i dinàmiques en matèria de
terminologia.

L’objectiu d’aquesta política és facilitar que el català es doti de les unitats lèxiques necessàries per
designar els nous conceptes que apareixen cada dia en la vida quotidiana (com a l’automòbil, als
electrodomèstics, a la pràctica de l’esport, a les noves tecnologies o la informàtica) i en el discurs
especialitzat (des de l’economia i el dret fins a la bioquímica i la medicina, passant per tots i cada un
dels sectors professionals). Normalment les formes noves es creen de manera espontània a partir
d’elements preexistents a la llengua, però cada dia és més freqüent que s’adoptin directament de
les llengües del país d’origen dels objectes o conceptes que es pretén designar.

Amb la voluntat d’adaptar el català a les necessitats de cada moment i de facilitar el seu ús en els
àmbits més especialitzats,  l’any 1985 es va constituir el Centre de Terminologia TERMCAT, que
enguany ha commemorat els seus quinze anys de funcionament, com a primera peça de la política
terminològica. El centre es va crear per acord entre el Departament de Cultura i l’Institut d’Estudis
Catalans com a autoritats competents, respectivament, de la política i de la normativa lingüística.
Des de 1994 el TERMCAT és un consorci integrat per la Generalitat, l’Institut d’Estudis Catalans i el
Consorci per a la Normalització Lingüística, que es regeix pels estatuts aprovats pel Decret
217/1997, de 30 de juliol. El Departament de Cultura, que en garanteix el finançament, hi va aportar
167 milions de pessetes l’any 2000, 8 més que l’any anterior.

Les finalitats del centre, referent institucional pel que fa a la terminologia catalana, són la
coordinació general de les activitats terminològiques relatives a la llengua catalana, l’elaboració de
recursos terminològics i la seva difusió, i la promoció de productes d’enginyeria lingüística en què la
terminologia té una especial incidència. Per acomplir aquesta finalitat, el TERMCAT
(www.termcat.es) s’ocupa especialment d’organitzar la revisió dels termes catalans i la
normalització dels neologismes que ho requereixen; d’elaborar els recursos terminològics
necessaris que faciliten l’ús del català en els àmbits socioeconòmic, tècnic i científic; de donar
suport a l’Administració en matèria de terminologia, i de posar a disposició de la societat la
informació i els recursos d’interès terminològic.

2. La normalització dels neologismes catalans

El TERMCAT té entre les seves funcions l’organització del procés per a la normalització dels
neologismes catalans, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta
tasca es realitza per mitjà del Consell Supervisor del TERMCAT, òrgan integrat per un president
designat pel president de l’Institut entre els membres de la Secció Filològica, dos membres
designats per la Secció Filològica de l’IEC entre científics o tècnics experts en terminologia, la
directora del TERMCAT i un terminòleg designat per ella, a més del terminòleg que hi actua de
secretari. L’any 2000 s’ha remodelat la composició del Consell i s’han nomenat dos assessors
permanents vinculats a les àrees científiques i tècniques per tal de dotar-lo d’una major
especialització i representativitat. D’altra banda, per a la normalització conceptual de la
terminologia, el TERMCAT ha consultat més de 230 especialistes i ha realitzat sessions
específiques de normalització per als neologismes d’àrees tan diverses com els enzims, la societat
de la informació i l’arqueologia.
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Al llarg de l’any s’han celebrat 20 sessions del Consell Supervisor, el mateix nombre que l’any 1999,
en les quals s’han estudiat i aprovat 420 termes pertanyents a diverses àrees d’especialitat i sectors
d’activitat, així com els criteris per a la neologia terminològica que s’han derivat d’aquests casos,
que s’han continuat sistematitzant i als quals s’ha donat difusió per mitjà d’un apartat específic del
web del TERMCAT. La distribució d’aquests termes per àrees dóna una certa idea de les prioritats
socials en matèria de neologia. El 28% correspon a l’àrea d’informàtica i les noves tecnologies; el
18%, a medicina i veterinària; el 17%, a dret i economia; el 12%, a indústria; el 7%, a lleure i
turisme; el mateix tant per cent, a ciències; el 3%, a alimentació, igual que a esports, i la resta a
d’altres camps.

A tall d’exemple es poden destacar alguns dels termes normalitzats l’any 2000:

 dispensa sindical (en castellà, rebaje sindical): Temps de la jornada laboral que les empreses
cedeixen als representants sindicals perquè es dediquin a les activitats que els són pròpies com
a tals.

 suborn de funcionari (en castellà, cohecho ): Delicte que comet tant el funcionari que fa o deixa
de fer un acte relacionat amb l’exercici de les seves funcions a canvi de regals, oferiments o
promeses, com la persona que l’indueix a cometre’l.

 fulletó (en castellà, culebrón): Telesèrie de molts capítols i de to marcadament melodramàtic.
 trastorn d’horari (en anglès, jet lag): Trastorn psíquic i físic que pateix una persona després d’un

viatge aeri llarg a causa de les diferències horàries entre el lloc d’origen i el d’arribada.
 trastorn postvacances (en castellà, síndrome posvacacional): Trastorn psíquic i físic que pateix

una persona després de les vacances causat pel fet d’haver d’afrontar novament les pressions
professionals i domèstiques.

 llista d’èxits (en anglès, hit parade): Llista que classifica els discs, les cançons, els programes
radiofònics o televisius, etc., de més èxit, presentats seguint un ordre decreixent pel que fa a la
popularitat.

 fora-d’hores (en anglès, afterhours): Establiment nocturn d’activitats musicals que es manté obert
més enllà de l’hora de tancament autoritzada.

 xou d’impacte (en anglès, reality show): Programa televisiu que presenta com a espectacle
aspectes morbosos, escandalosos o marginals de la realitat.

Per tal d’afavorir la implantació de la terminologia normalitzada, en compliment del Decret 36/1998,
de 4 de febrer, de mesures per a l’aplicació de la Llei de política lingüística, s’han publicat al Diari
Oficial de la Generalitat les resolucions del director general de Política Lingüística d’11 de juliol de
2000 (DOGC 3192, de 27 de juliol), de 26 de setembre de 2000 (DOGC 3245, de 16 d’octubre) i de
20 de març de 2001 (DOGC 3360, de 2 d’abril), que han fet públics els termes normalitzats cada
quadrimestre pel Consell Supervisor. D’acord amb el decret esmentat, els departaments de la
Generalitat han d’emprar els termes publicats per designar en català els conceptes a què es
refereixen en la seva documentació tècnica i administrativa, amb la qual cosa s’aprofita l’activitat de
l’Administració per difondre entre la societat els nous termes catalans.

Amb la mateixa finalitat de fer difusió dels termes normalitzats, des de l’1 de març de 1999 és
oberta al públic la Neoloteca, el banc de neologismes normalitzats a Internet, que a finals de l’any
2000 conté les més de 4.700 denominacions catalanes normalitzades pel Consell Supervisor des de
l’any 1986. Igualment, en el marc de l’acord de col·laboració entre els governs de la Generalitat de
Catalunya i de les Illes Balears signat a Palma de Mallorca el 17 d’abril de 2000, el TERMCAT, el
Departament de Cultura  i  la  Conselleria  d’Educació  i  Cultura van acordar d’elaborar i editar l’any
2001 un nou diccionari de neologismes per actualitzar i renovar el Diccionari de neologismes del
TERMCAT editat el 1997.

3. L’elaboració de terminologies i la seva difusió

3.1. L’elaboració de terminologies
El 2000 el TERMCAT ha elaborat diversos diccionaris, lèxics i materials terminològics de divulgació
i ha prestat assessorament terminològic a institucions i empreses per a l’elaboració i l’edició d’obres
especialitzades, tot plegat amb l’objectiu de contribuir a la sistematització i la difusió de la
terminologia dels diferents sectors d’activitat.
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Pel que fa a l’elaboració de terminologia, al llarg del 2000 s’ha treballat en 37 projectes (l’any
anterior van ser 23), principalment, dels sectors d’activitat corresponents a administració i empresa,
tecnologia i informació, ciències de la vida i de la salut, i ciències humanes i socials. Alguns
d’aquests projectes han comptat amb la col·laboració de diversos departaments de la Generalitat,
com són Justícia, Treball, i Indústria, Comerç i Turisme. S’han editat 7 diccionaris: el Diccionari de
química analítica, presentat el mes de febrer en un acte presidit pel conseller d’Indústria, Comerç i
Turisme, Antoni Subirà; el Diccionari d’economia i empresa, distribuït a través del setmanari Dossier

econòmic, presentat el 3 de maig en un acte
presidit pel conseller d’Economia, Finances i
Planificació, Artur Mas; el Diccionari d’auditoria i
empresa, editat en format electrònic, que va ser
presentat a la seu del Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya en un acte
presidit pel president de la Generalitat, Jordi
Pujol;el Diccionari de la negociació col·lectiva,
elaborat amb el suport i la col·laboració del
Departament de Treball, que es va presentar el
mes de juny en un acte presidit pels consellers
de Treball, Lluís Franco, i de Cultura, Jordi
Vilajoana; el Vocabulari de dret penal i
penitenciari, elaborat amb el suport i la
col·laboració del Departament de Justícia i difós

a partir del mes de juliol; el Diccionari de la Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet,
elaborat i editat amb el suport i el finançament del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, i
presentat el 31 d’octubre en un acte presidit pel conseller de Cultura, i el Diccionari de trànsit,
elaborat amb el suport del Servei Català de Trànsit, que es va presentar el 7 de novembre, només
unes setmanes abans de l’assumpció per part de la Generalitat de les competències de trànsit a tot
Catalunya.

3.2. Les actuacions de difusió i l’assessorament
A més de la publicació dels diccionaris i vocabularis especialitzats, s’han elaborat, assessorat i
editat durant l’any d’altres materials d’àmplia divulgació amb la col·laboració del TERMCAT, com
són, per exemple, els punts de llibre amb terminologia sanitària elaborats i editats per la Ciutat
Sanitària i Universitària de Bellvitge o el Lèxic i bibliografia per a l’activitat immobiliària, elaborat,
editat i difós en col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la
Normalització Lingüística, o les fitxes terminològiques dels Quaderns de Formació Agrària de la
Unió de Pagesos.

D’altra banda, el TERMCAT ha continuat prestant els seus serveis d’assessorament a
organitzacions sectorials, empreses i mitjans de comunicació per a la redacció i la traducció al
català de productes i documentació de naturalesa tècnica. Algunes d’aquestes actuacions s’han dut
a terme en el marc dels convenis de col·laboració per a l’aplicació de la Llei de política lingüística
signats pel Govern de la Generalitat amb diverses empreses i entitats.

El servei de consultes del centre, gratuït per al usuaris, n’ha atès de manera directa,
per telèfon o per fax més de 10.000, un nombre semblant al de l’any 1999. Prop del
50% de les consultes provenen de professionals de la llengua (el 23%, dels del
Consorci per a la Normalització Lingüística), mentre que el 28% corresponen a
empreses i particulars. Pel que fa a la procedència temàtica, destaquen les consultes
sobre terminologia relativa a les ciències de la vida (17%), l’alimentació (16%) i les
noves tecnologies (14%).

A partir de l’1 de març de 2000, el TERMCAT ha obert a Internet, també sense cost
per als usuaris, el servei automatitzat de consultes terminològiques Cercaterm, que
complementa el servei convencional. Aquest servei permet la consulta en línia en
diverses llengües (català, castellà, anglès i francès, fonamentalment) sobre qualsevol
àrea d’especialitat i, a més del mòdul general de lliure accés, ofereix un Mòdul d’atenció
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personalitzada,  per mitjà del qual, amb registre previ, es poden fer  consultes que el mòdul general
no ha permès de resoldre. En els deu mesos de funcionament, s’han rebut en aquest mòdul més de
1.000 consultes i s’hi han registrat uns 2.000 usuaris.

En el capítol d’assessorament també cal destacar que el centre s’ha fet càrrec, en el marc dels
acords per a l’aplicació de la Llei de política lingüística, de la versió catalana del Nomenclàtor de
productes de ferreteria del Gremi de Comerciants de Ferreteria de Catalunya (amb més de 6.000
termes) i de diverses Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme elaborades pel Col·legi
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. També ha prestat
assessorament a Softcatalà, especialment amb la revisió de les versions catalanes dels productes
informàtics que  tradueix aquesta entitat, i a les empreses  que han treballat per a l’elaboració de les
versions catalanes de la documentació del
BBVA, la Caja Rural de Almería i la Mutual
Flequera de Catalunya. L’any 2000 el
TERMCAT ha continuat treballant en la
traducció i la correcció dels nous manuals
d’instruccions i la documentació relativa a
diversos models de cotxes fabricats per SEAT,
en el Manual de garantia i el Manual del
propietari d’11 models de motocicletes que
Montesa-Honda fabrica i comercialitza a
Catalunya, i s’ha iniciat la col·laboració amb
Derbi Nacional Motor amb la mateixa finalitat.
Amb aquestes actuacions es contribueix
directament a la difusió de la terminologia
adequada precisament allà on la troba l’usuari,
cosa que en facilita la implantació social.

4. Les relacions de cooperació

El TERMCAT, com a organisme de coordinació terminològica i d’acord amb la previsió dels seus
estatuts, manté relacions de cooperació en l’àmbit nacional i internacional amb les organitzacions
que es dediquen a la terminologia i a activitats relacionades, en llengua catalana o en qualsevol
altra llengua.

En aquest sentit, durant l’any 2000 s’ha donat continuïtat a la col·laboració amb organismes d’àmbit
internacional, com són la Xarxa Panllatina de Terminologia REALITER, l’Associació Europea de
Terminologia (EAFT), l’Associació Espanyola de Terminologia (AETER), l’Associació Europea de
Recursos Lingüístics (ELRA), el Centre Internacional de Terminologia (Infoterm), l’Institut
Internacional per a la Recerca Terminològica (IITF), la Sociedad Española para el Procesamiento
del Lenguaje Natural (SEPLN), la Xarxa Europea de Centres de Documentació en Terminologia
(TDCnet), la Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RITerm) i la Xarxa Internacional de
Terminologia (TermNet), de totes les quals el TERMCAT és membre. També s’ha col·laborat amb el
Gabinet de Terminologia de les Illes Balears, la Universitat de Perpinyà, l’Associació Italiana per a la
Terminologia (ASSITERM), el Centre de Terminologia Friülesa, el Centre Suec de Terminologia
Tècnica, l’Office de la Langue Française del Quebec i la Unión Latina.

Finalment, a petició d’altres institucions, el TERMCAT ha dut a terme 17 activitats de formació en
terminologia adreçades a alumnes i professors de diverses universitats i institucions de dins i de
fora de l’Estat espanyol i 3 cursos adreçats a lingüistes que treballen a les diferents xarxes de
serveis lingüístics de les administracions catalanes. També ha participat amb la presentació de
ponències o comunicacions en 4 jornades, col·loquis i simposis.
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XIV. EL MÓN SOCIOECONÒMIC

1. El marc normatiu

1.1. El capítol cinquè de la Llei 1/1998 i l’Estatut del consumidor de 1993
La presència del català en les activitats econòmiques és clau perquè assoleixi el paper que
li correspon com a llengua pròpia de Catalunya i esdevingui una llengua apta per a totes les
funcions sense subordinació a cap altra. Establir un marc jurídic que permeti de fer avançar
el català en les activitats econòmiques i laborals és un dels objectius de la Llei de política
lingüística.

Les mesures de foment de l’ús del català al món socioeconòmic que preveu la Llei 1/1998,
de 7 de gener, tenen per subjecte les empreses, que han d’adoptar determinats usos
lingüístics que la Llei estableix, i les administracions, a les quals imposa l’obligació
d’emprendre determinades actuacions directes de foment, normalment en col·laboració amb
els agents socials. La normativa legal en aquest camp està continguda a l’article 15 i el
capítol cinquè de la Llei (articles 30 a 36) i a l’article 26 de la Llei 3/1993, de 5 de març, de
l’estatut del consumidor, que, en conjunt, estableixen un marc general d’ús del català en el
món de l’empresa i del treball. És convenient reproduir-ne els trets essencials, que són:

 Les empreses públiques de la Generalitat i de les corporacions locals (per exemple,
Transports de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat o ADIGSA) i les seves empreses
concessionàries (les titulars de ports esportius o estacions d’esquí, d’autopistes i vies de
peatge, de seguretat, d’equipaments culturals o de neteja de vies públiques, entre
altres) quan gestionen o exploten el servei concedit, han d’emprar el català en llurs
actuacions i documentació internes i en la retolació, i també en les comunicacions i
notificacions, incloses les factures, adreçades a persones residents en l’àmbit lingüístic
català (article 30).

 L’atenció directa al públic i la retolació comercial. Les empreses que es dediquen a la
prestació de serveis en l'àmbit territorial de Catalunya han d'estar en condicions de
poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les
llengües oficials a Catalunya i han de tenir almenys en català la senyalització i els
cartells d'informació general (article 32).

 La documentació. Els contractes d’adhesió, amb clàusules tipus o condicions generals,
com els de les companyies financeres, d'assegurances, de subministraments i d’altres
de semblants, han d’estar a disposició immediata dels clients en català i en castellà, en
exemplars separats. Qualsevol part interessada té dret a rebre en català la
documentació relacionada amb algun dels contractes esmentats, com, per exemple, els
rebuts i les altres comunicacions que se'n deriven (articles 15.3 de la Llei 1/1998 i 26.b
de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l’estatut del consumidor).

 Les empreses de servei públic, com ara les de transports (autobusos, ferrocarrils,
aviació), subministraments (aigua, gas, electricitat) o comunicacions (telefonia, correus),
han d’emprar almenys el català en la
retolació i la megafonia, així com en les
comunicacions i notificacions escrites,
incloses les factures, que adrecen a
persones residents a Catalunya, sens
perjudici del dret d’aquestes a rebre-les
en castellà si ho demanen (article 31), i
amb el benentès que, si es tracta de
serveis que presta directament l’Estat,
és aquest que ha de preveure les
mesures necessàries per donar
compliment a aquest mandat.
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 La retolació interior dels centres laborals ha d’estar redactada almenys en català (article
36.4).

 La publicitat institucional del Govern de la Generalitat, els ens locals i les empreses
públiques ha de ser normalment en català.

 L’etiquetatge. A partir de febrer del 2003, les dades obligatòries i les informacions
voluntàries addicionals que figuren a l’etiquetatge dels productes catalans amb
denominació d’origen, denominació comarcal o denominació de qualitat i dels productes
artesanals que es distribueixen en l’àmbit territorial de Catalunya han de ser, com a
mínim, en català. Entre els productes de gran consum, aquesta mesura afecta els vins,
caves i olis.

A banda d’aquesta normativa que té
per subjecte les empreses, la Llei
preveu que la Generalitat ha de
fomentar l’ús del català en l’atenció al
públic (article 32.2); en la publicitat,
especialment la que es fa a la via
pública (article 35.2); en les activitats
professionals, els centres de treball, les
relacions laborals i els convenis
col·lectius i els contractes de treball
(article 36), i, en general, en les
activitats laborals, professionals,
mercantils, publicitàries, culturals,
associatives, esportives, lúdiques i de
qualsevol altra mena (article 37.1).

2. Els sectors econòmics prioritaris

La prioritat del Govern pel que fa a l’aplicació de la Llei 1/1998 en el món econòmic és la
d’aconseguir-la en primer lloc, de manera dialogada, en els sectors que tenen una presència
pública més gran i, per tant, una major repercussió en la ciutadania, com són les grans
superfícies i els grans magatzems, les benzineres, les cadenes de comerç i d’hoteleria en
règim de franquícia, la banca i les assegurances, i els serveis públics, sense deixar de
banda el comerç i l’hoteleria, però incidint de manera especial en les grans empreses.

El mes de gener del 2000 la Direcció General de Política Lingüística, directament o per mitjà
de les associacions empresarials amb les quals s’havien signat convenis de col·laboració els
anys 1998 i 1999, va trametre cartes a les companyies del sector de la banca, de les
assegurances, a les estacions de servei, a les grans superfícies i els grans magatzems i a
les associacions de comerciants i d’empreses hoteleres, per recordar l’entrada en vigor de
l’article 15 i del capítol cinquè de la Llei.

En aquests àmbits, l’actuació del Govern ha consistit a donar continuïtat, a partir dels
convenis de col·laboració, a la relació amb les empreses dels sectors esmentats (entre
altres, UCEAC, Federació Catalana de Caixes d’Estalvi, BSCH, BBVA, Caja Madrid,
Cajamar, El Corte Inglés, Alcampo, Telefónica, Seat, Honda i Derbi) i estudiar l’evolució de
l’ús del català en alguns dels sectors. En concret, l’any 2000 s’ha avaluat la presència del
català a les grans superfícies, a les estacions de servei i al sector de les assegurances.
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2.1. Els supermercats i els hipermercats
Els primers dies de juliol es va fer el treball de camp d’un estudi d’observació dels usos
lingüístics als supermercats1 i hipermercats de Catalunya, amb els objectius de mesurar la
presència del català i de comparar-la amb la de l’any 1998, any en què es va fer un estudi
idèntic2. L’univers de l’estudi són totes les cadenes que tenen un o més hipermercats o que,
sense tenir-ne cap, tenen més de sis supermercats. En total són 25 cadenes (3 menys que
el 1998), amb un total de 707 establiments (55 més que el 1998) i una superfície de 902.786
metres quadrats (121.000 més que el 1998). L’estudi parteix de la hipòtesi que els elements
de comunicació són idèntics en tots els establiments de cada cadena i, un cop classificats
els establiments per cadenes, s’ha fixat la mostra amb un mínim de dos i un màxim de
quatre establiments per cada una, amb un total de 97 observacions: 65 per als
supermercats i 32 per als hipermercats.3

Els aspectes que van ser objecte de l’estudi són l’adequació oral del personal, entesa com
la capacitat de respondre espontàniament en català quan el client se li dirigeix en català4, la
retolació, els cartells i la comunicació, i l’etiquetatge de productes propis. Les dades
obtingudes han estat ponderades en funció de la superfície de cada cadena per a cada tipus
d’establiment i, per a cada grup de comunicació, s’ha fet una mitjana aritmètica.

En conjunt, la situació del català en el sector entre 1998 i 2000 s’ha mantingut, malgrat el
procés de fusió d’algunes de les grans marques, la tendència a l’ús de la marca en exclusiva

i la forta expansió del sector. La mitjana global de
comunicació en català és del 59,6% (60,3% el 1998),
la de comunicació bilingüe del 9,7% (9,6% el 1998), la
de comunicació en castellà del 27,5% (28,2% el 1998)
i la de marca del 3,4% (1,9% el 1998). Tanmateix,
s’observa un increment de la presència del català, sol
o acompanyat, en els elements de comunicació
estàtics, com els rètols, que en un 84,3% estan
adaptats a la Llei 1/1998 (80,4% el 1998). Hi ha un
increment significatiu de la presència del català a les
terres de Lleida i de Tarragona i una lleugera
disminució a les comarques interiors de Barcelona,
amb un major creixement de la presència del català als
hipermercats que als supermercats, en els quals la
presència del català ha disminuït  en benefici de l’ús de
marques, i amb una davallada de l’adequació oral del
personal d’atenció al públic entesa, com ja s’ha dit,
com la capacitat de respondre en català a les persones
que se’ls adrecen en aquesta llengua.

L’increment de la mitjana global de presència del català en hipermercats ha de ser valorada
de manera positiva, atesa la seva innegable influència en el públic consumidor. Si s’atén a la
mitjana de tota la retolació (botigues interiors, seccions i subseccions, rètol principal i de
porta, rètol del preu i altres elements de senyalització), que hauria de ser almenys en català,
sense perjudici de les marques, es constata un grau elevat d’adequació a l’article 32.3 de la
Llei de política lingüística. Les taules 59 i 60 mostren les mitjanes globals i en la retolació
d’ús de les llengües.

                                                
1  Es consideren supermercats els establiments que tenen entre 400 i 2.499 metres quadrats de superfície i
hipermercats els que en tenen més de 2.500 metres quadrats.
2 Vegeu l’informe sobre política lingüística de 1998, BOPC 386/V, de 31 de març de 1999.
3 El treball ha estat adjudicat a l’empresa IPSOS. Se’n pot consultar un extracte a l’article “La llengua als
supermercats i hipermercats de Catalunya l’any 2000” , d’Àngel Hevia i Joan Solé Camardons, publicat a Llengua i
Ús,  núm. 19, pàg. 66-71.
4 Cal tenir en compte que l’article 32.1 de la Llei de política lingüística exigeix només que l’establiment estigui en
condicions d’atendre els clients quan s’expressin en català, és a dir, de tenir personal (no tot el personal) que
entengui el català, encara que no hi respongui.
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Taula 59. Mitjana global d’ús de les llengües en els supermercats i hipermercats

Codi lingüístic Supermercats
1998                    2000

Hipermercats
1998                   2000

Català 72,9 70,7 45,1 53,6
Bilingüe   7,6  3,0 12,5 19,6
Castellà 17,6 12,2 40,6 16,6
Marca 1,9 14,1 1,8 10,2

Per cadenes, la mitjana ponderada d’ús del català en tots els elements de comunicació,
inclosa l’adequació oral, supera el 70% a Bon Preu/Esclat (99,4%), Caprabo, Condis,
Famila, Kampio, Hipercor, Champions, Mercadona, Plus Fresc, Plus Superdescompte, SOC
(Maxi 70) i Zero. En canvi, és per sota del 40% a Continente (36,9%), Dia (31,7%) i LIDL
(18,3%).

Taula 60. Mitjana d’ús de les llengües en el conjunt de la retolació

Codi lingüístic Supermercats
1998                   2000

Hipermercats
1998                  2000

Català 74,7 74,3 48,3 56,2
Bilingüe 4,0 3,6 19,5 20,6
Castellà 14,4 14,1 24,8 17,4
Marca 7,0 8,1 7,3 5,9

2.2. Les estacions de servei
Un altre sector de gran influència en el públic català i en les persones que visiten Catalunya
o hi transiten és el de les estacions de servei. Es tracta d’un sector en expansió a causa de
l’increment del parc automobilístic i de la liberalització del sector amb l’extinció de la situació
de monopoli que l’havia caracteritzat fins al final dels vuitanta.

L’any 2000 hi havia a Catalunya poc més d’un miler d’estacions de servei i gairebé el 40%
comptaven amb algun tipus de servei auxiliar, com ara botigues de productes bàsics i
diversificats, bars, restaurants, tallers de reparació, trens de rentatge i boxs.

Tot i la liberalització del sector, encara hi ha un clar predomini de les marques de l’antic
monopoli. Campsa i Repsol tenen cada una el 16% del mercat. Cepsa, el 13%, i Petronor, el
4%, igual que Petrocat. Entre les marques estrangeres,
British  Petroleum i Total tenen cada una el 7%, mentre
que Shell té un 4% i Agip un 3%. El 24% correspon a
d’altres marques, cooperatives o propietaris particulars.

Per conèixer els usos lingüístics d’aquest sector, el
Departament de Cultura va encarregar una observació
sistemàtica, que va tenir en compte la retolació fixa
interior i exterior, les comunicacions i cartells adreçats als
clients, les comunicacions de gestió interna (com els
rebuts i els albarans) i l’atenció oral espontània als
clients. L’estudi  distingia la distribució de les opcions
comunicatives per àmbits d’ús (entrada, sortidors, caixa,
botiga, serveis, sortida) i va obtenir informació sobre 513
estacions de servei a partir d’una mostra dissenyada amb
la col·laboració del Departament d’Indústria, Comerç i
Turisme. Es va establir un índex sobre la base d’una
mitjana aritmètica de l’ús lingüístic en tots aquests àmbits.
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El resultat global5 de la recerca és que el català és utilitzat en exclusiva en un 25%  del
conjunt de rètols i d’interaccions verbals, i juntament amb el castellà, amb opció bilingüe, en
un 14%. El castellà és utilitzat tot sol en un 39% dels casos, mentre que en el 10% dels
casos la llegenda és ambigua i en l’11% restant és exclusivament a base de pictogrames.
L’ambigüitat es dóna especialment al voltant dels noms comercials (per exemple, Repsol) i
de productes (per exemple, Eurosuper).

Tot i que la tendència és la mateixa a tots els àmbits territorials, són les comarques de
Girona les que tenen una major presència acumulada del català (57,4%) i les de Barcelona i
la seva àrea metropolitana les que tenen un major grau d’absència de la llengua del país
(44,7%), sense comptar els pictogrames, tal com resulta de la taula 61.

Taula 61. Usos lingüístics globals de les estacions de servei, per territoris

Llengua Barcelona i la
seva àrea

Comarques de
Barcelona

Girona Lleida Tarragona

Català 21,3% 30,3% 30,8% 23,9% 19,1%
Bilingüe 7,8% 14,4% 15,2% 18,4% 15,3%
Ambigu 13,5% 7,4% 11,4% 9,1% 11,8%
Castellà 43,9% 37,1% 31,45 34,6% 35,3%

Altres 1,8% 1,4% 1,9% 1,0% 2,5%

Pictograma 11,6% 9,4% 9,3% 12,9% 16,0%

Són significatives les diferències entre els usos lingüístics de les diferents companyies i cal
destacar que les quatre marques estrangeres Agip, Total, BP i Shell tenen un índex d’ús del
català molt superior als de les quatre espanyoles, tal com resulta de la taula 62.

Taula 62. Usos lingüístics globals a les estacions de servei, per companyies

Llengua Repsol Campsa Cepsa Petronor Petrocat BP Total Shell Agip

Català 14% 17% 17% 20% 69% 31% 34% 32% 37%

Bilingüe 18% 15% 22% 11% 3% 12% 12% 13% 13%

Ambigu 10% 12% 9% 10% 5% 11% 13% 7% 6%

Castellà 41% 47% 42% 46% 9% 34% 28% 25% 33%

Altres 1% --- 1% 2% --- 2% 2% 2% 1%

Pictograma 12% 9% 9% 11% 14% 10% 11% 21% 10%

2.3. El sector de les assegurances
El sector de les assegurances té una innegable influència
sobre el públic i sobre l’economia del país en general. L’any
1998 el Departament de Cultura i la Unió de Companyies i
Entitats Asseguradores i Reasseguradores de Catalunya
(UCEAC), renovant un acord previ de l’any 1996, van signar
un conveni de col·laboració per tal de facilitar l’adaptació de
les companyies associades a la Llei de política lingüística,
incrementar l’ús del català com a llengua de treball i fer-ne
el seguiment de l’evolució en el conjunt de les companyies.

El mes de gener del 2000, per mitjà de la UCEAC, es va
recordar a totes les companyies d’assegurances amb seu o
delegació a Catalunya l’entrada en vigor de la Llei 1/1998.
Durant l’any, a causa de denúncies de consumidors o de
professionals  de  les  corredories   d’assegurances,    s’han

                                                
5 L’estudi es va adjudicar al Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona i
se’n pot consultar un resum a l’article “La llengua a les benzineres de Catalunya. Una aportació sociolingüística” , de
Jaume Farràs i Josep Lluís C. Bosch, publicat a Llengua i Ús, núm. 20, pàg. 60-65.
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realitzat actuacions de control de dues companyies concretes. Més enllà d’actuacions
puntuals, el Departament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística,
i la UCEAC, per mitjà de la Comissió de Normalització Lingüística, que fa el seguiment del
conveni abans esmentat, van considerar adequat de realitzar un estudi sobre els usos reals i
les actituds empresarials en el conjunt de les companyies associades. Sobre 115 empreses
amb seu social o delegació a Catalunya, l’estudi es va realitzar per mitjà d’entrevistes
personals amb alts directius de 72 empreses diferents, sense una selecció probabilística de
la mostra6.

El 48,6% de les empeses de l’estudi facturen més de 30.000 milions de pessetes cada any.
El 80% de les empreses tenen la consideració de grans empreses pel fet de comptar amb
més de 50 treballadors, el 20% restant es divideix a parts iguals entre les que tenen 10 o
menys treballadors i les que en tenen entre 11 i 50. El 43,4% de les empreses són de capital
íntegrament català, el 35,7% són de capital estranger i la resta de capital espanyol.

El resultat de l’estudi permet concloure que més del 80% de les empreses enquestades
assegura que empra sovint o sempre el català en l’atenció directa o telefònica al públic i en
la comunicació interna oral; gairebé un 60% assegura emprar sovint el català en la publicitat
i un 56% considera que l’utilitza sovint en la imatge corporativa i en la retolació exterior. L’ús
del català disminueix en àmbits més formals: el 44% de les empreses l’utilitza en els
opuscles i catàlegs, el 40% en les pòlisses i comunicacions internes escrites, i només el
14% en les nòmines i els contractes de treball.

De l’observació que s’ha realitzat a les oficines de les empreses que han participat en
l’estudi ha resultat que el 29% dels rètols externs són en català, el 4,5% bilingües, el 14%
indiferents, el 49% en castellà i el 3,5% en altres llengües. En canvi, a la retolació interna, el
44,9% dels rètols són en català, el 10,3% bilingües, el 2% indiferents i el 43% en castellà.
Tot i l’elevat nombre de rètols exteriors que no compleixen la norma de ser almenys en
català, l’efecte de la marca és molt gran.

Un dels punts que interessava més de conèixer era el de la disponibilitat de les pòlisses
d’assegurances en català (article 15 de la Llei de política lingüística). A la pregunta sobre si
disposen de models de pòlisses en català, el 72,2% de les empreses enquestades han
respost afirmativament i la resta de manera negativa. Pel que fa al grau d’utilització del
català a les pòlisses, un 40,9% de les empreses considera que l’empra sovint o sempre i un
39,4%, poc o mai. Les empreses grans empren el català més sovint que les petites.

Taula 63. Grau d’utilització del català a les pòlisses d’assegurances

Grau d’utilització Total Grans Mitjanes i
petites

Sempre 11,3% 9,1% 13,2%
Sovint 29,6% 36,4% 23,7%
Algunes vegades 19,7% 24,2% 15,8%
Poc 15,5% 6,1% 23,6%
Mai 23,9% 24,2% 23,7%
Base 72 34 38

L’observació de les pòlisses ofertes per les empreses als autors del treball de camp permet
saber que el 43,6% són en català i en castellà en exemplars separats, el 14% només en
català, el 3,9% bilingües i el 39,7% només en castellà.

L’estudi constata que les persones responsables de les empreses associades a la UCEAC
consideren que en el 75% dels casos l’ús del català ha augmentat en els darreres tres o
quatre anys (un 33% molt i un 42% lleugerament) i un 62% declara que hi ha voluntat

                                                
6 L’estudi va ser adjudicat a l’Institut DEP.
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d’incrementar l’ús del català en el futur. També constata que els directius indiquen que el
públic demana poques vegades les pòlisses en català.

La situació del sector assegurador al final del 2000, al cap de deu mesos d’haver entrat en
vigor l’article 15 de la Llei de política lingüística, és, doncs, d’una adaptació només parcial
als seus continguts, tot i que en general les empreses tenen voluntat d’adaptació.

2.4. Les empreses de servei
També són prioritàries les empreses de servei d’aigua, gas, electricitat i telefonia. Tal com
es va indicar en els informes de 1998 i 1999, en aquests anys, i en alguns casos abans i tot,
les grans companyies de subministrament d’aigua (Aigües de Barcelona, per exemple),
electricitat (FECSA-ENHER), gas (Gas Natural, SA) i telefonia (Telefònica, per exemple) han
adaptat les seves comunicacions als clients a la legislació vigent.

L’any 2000 s’han mantingut amb freqüència contactes amb Telefònica per analitzar l’ús del
català per part de l’empresa, en especial en relació amb els telèfons d’atenció al públic 1003
i 1004, que atenen una mitjana de 380.000 telefonades diàries, per tal que la primera
interacció sigui en català, cosa que no sempre s’aconsegueix.

3.  Les actituds empresarials

El juliol del 2000 es va signar un acord entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i
la Confederació Empresarial de la Comarca de Terrassa (CECOT), per facilitar l’ús del
català a les activitats dels gremis i les empreses que hi són associades. En el marc d’aquest
acord es va preveure l’encàrrec d’un estudi sobre usos lingüístics i actituds empresarials a
les 4.700 petites i mitjanes empreses que formen aquest col·lectiu.7 Es van fer un total de
400 entrevistes vàlides. El 60% de les empreses de la CECOT són del sector de la indústria
(46,5%) i de la construcció (14,3%), el 31,8% s'adscriu al sector de serveis i el 7,5% al de
comerç. Del conjunt de les empreses associades, la gran majoria de les quals són petites i
mitjanes, més del 80% estan ubicades a la comarca del Vallès Occidental.

De l’estudi resulta que el 60,3% de les empreses enquestades tenen en compte el
coneixement del català a l'hora de seleccionar el seu personal, un 35% com a requisit per
entrar-hi a treballar i la resta, un 25,3%, com a mèrit; la resta no té en compte el
coneixement de la llengua del país com a criteri específic per a la selecció de personal.
D’altra banda, el 66,2% de les empreses enquestades diuen que utilitzen sempre o sovint el
català en l'atenció directa al públic i en l’atenció telefònica i un 58,6% ho fa en la
comunicació interna oral. L'àmbit de la comunicació empresarial en què menys s'utilitza el
català és el dels formularis i factures (s'utilitza sempre o sovint només en el 35,7% de les
empreses) i el de les nòmines i els contractes de treball (s’utilitza només en el 26,8% de les
empreses). En la imatge corporativa i la retolació exterior, el català és usat sempre o sovint
per un 52,4% de les empreses, i en la publicitat, per un 44,8%. Es constata, doncs, un major
grau d'ús oral i extern que d'ús escrit i intern.

Tot i això, només el 13,5% dels empresaris reconeix que l'ús del català a la seva empresa
és baix, mentre que el 52% el consideren alt i la resta, el 33,5%, el qualifica de moderat. Pel
que fa a l'evolució de l'ús del català a les seves empreses, el 35% dels entrevistats reconeix
que ha augmentat en els darrers tres o quatre anys i un 25,8% diu que té intenció
d'incrementar l'ús del català en un futur immediat. El 60% dels empresaris es manifesta
continuista, perquè creu que en els darrers anys l'ús del català s'ha mantingut, i el 64,9% no
té la intenció d'incrementar-lo.

L’estudi, fet amb la mateixa metodologia que el realitzat l’any 1999 en el conjunt de les
empreses associades a l’Institut de l’Empresa Familiar8 (IEF) i el realitzat aquest mateix any
en les empreses de la UCEAC, permet de comparar algunes de les respostes dels dirigents

                                                
7 Va ser adjudicat a l’Institut Dep i es va fer a final d’any.
8 Vegeu l’Informe sobre política lingüística 1999, BOPC 82/VI, d’11 de juliol.
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empresarials, tal com resulta de la taula 64. Així, en una escala en la qual s’ha ofert les
opcions de sempre, sovint, algunes vegades, poc i mai, la mitjana de la suma de les
respostes sempre i sovint dóna els següents resultats:

Taula 64. Ús del català a les empreses de l'IEF, la CECOT i la UCEAC

A Catalunya, quin és el grau d’utilització del
català en la seva empresa, en...?

% % %

IEF CECOT UCEAC
Comunicació interna oral 84,5 58,3 85,1
Atenció directa i telefònica 71,1        66,1        86,1
Comunicació interna escrita 42,2 39,8 39,4
Publicitat 35,5 32,5 59,6
Imatge corporativa i retolació exterior 34,2 48,8 56,1
Comunicació escrita amb el client 28,9 37,5 47,2
Opuscles i catàlegs 23,3 25,0 44,2
Formularis i factures 20,0 34,5 -----
Nòmines i contractes de treball 15,6 25,8 14,3

4. La col·laboració amb els sindicats  i les organitzacions empresarials

4.1. Els serveis lingüístics dels sindicats
L’actitud dels sindicats catalans, favorable al procés de normalització lingüística, ha
comportat la realització d’actuacions en favor de la llengua catalana, entre les quals cal
destacar la creació, amb la col·laboració del Departament de Cultura, de serveis lingüístics
que tenen per funció assessorar els òrgans sindicals perquè puguin elaborar correctament
els escrits en català, fomentar el coneixement del català dels dirigents i els afiliats i
incrementar-ne l’ús a les activitats sindicals. Les organitzacions sindicals de Catalunya
comparteixen els objectius generals de la política lingüística del país i consideren que
l’aprenentatge del català és un dret dels treballadors que els atorga més possibilitats
d’accés als llocs de treball i els facilita l’accés a una oferta cultural més àmplia i una major
integració al país.

L’any 2000, d’acord amb l’article 36 de la Llei de política lingüística, el Departament de
Cultura ha donat suport als serveis lingüístics dels grans sindicats Comissions Obreres i
Unió General de Treballadors i també, de manera proporcionada a la seva representativitat,
als dels sindicats més petits, com són la USOC, la CGT, la CTC i la CSC. El suport s’ha
materialitzat d’acord amb la Resolució de 2 de maig de 2000, per la qual es convoca
concurs públic per a la concessió de subvencions a organismes de l’àmbit socioeconòmic, i
ha comportat una aportació econòmica global als sindicats de 31.487.448 pessetes.

El Servei Lingüístic de la CONC ha continuat en la línia d’associar la llengua catalana amb
la cultura i els temes socials més actuals. En aquest sentit, ha participat en el Seminari
sobre interculturalitat, educació i llengües, ha fet cursos de català per a la població
immigrant a  Barcelona i  també, en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística

de Manresa, al Bages, i un curs de reforç de català per als nois
d’entre 12 i 16 anys al Casal de Joves del Raval de Barcelona.
Dins l’àrea d’assessorament ha continuat donant suport
lingüístic als afiliats. Enguany ha traduït 1.152 fulls i n’ha
corregit 4.341. Cal remarcar el treball de revisió dels materials
aprovats al VII Congrés i la revisió dels nous estatuts de la
CONC. Durant el 2000 ha dissenyat el web del Servei
Lingüístic, que incorpora diccionaris, traductors, correctors i
tots els materials editats pel Servei Lingüístic i d’altres
relacionats amb la llengua, inclosos els formularis i models de
documents i papers sindicals, i també permet atendre
consultes sobre l’estructura del sindicat. També ha continuat
editant La Teranyina, revista d’informació sindical en català.
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El Servei Lingüístic de la UGT de
Catalunya ha organitzat la IV Jornada
sobre Llengua i Treball, que va tenir lloc a
Lleida, el 31 de gener, amb l’assistència
de més de 500 delegats i quadres
sindicals catalans i de la resta de terres de
parla catalana. La Jornada va atendre
especialment la problemàtica de la
diversitat lingüística en un món cada cop
més globalitzat i va comptar amb
intervencions del secretari general, Josep
Lluís Àlvarez; del conseller de Governació

i Relacions Interdepartamentals, J. A. Duran Lleida, i de representants dels partits
nacionalistes d’altres nacionalitats espanyoles.

En la mateixa línia de dinamització, el Servei ha realitzat un estudi sobre l’ús del català a la
Federació de Serveis Públics, amb l’objectiu de conèixer el grau d’ús de la llengua catalana
en les seves comunicacions; aquest estudi permetrà d’incidir de manera experimental sobre
una federació concreta per fomentar l’ús del català per part dels treballadors i treballadores.
D’altra banda, ha mantingut l’edició de la revista Llengua i Treball, amb un tiratge de 6.000
exemplars, de la qual s’han editat tres números.

Encara en el marc de la UGT de Catalunya, la Fundació Josep Comaposada ha organitzat
cursos de formació sindical en català adreçats als quadres de les unions i federacions
sindicals. Com en anys precedents, en l’acte d’obertura formal del curs han participat el
secretari general del sindicat i el director general de Política Lingüística.

La USOC, la CTC, la CGT i la intersindical CSC han mantingut la seva tasca
d’assessorament, formació i dinamització per al foment de l’ús del català entre els seus
afiliats i, sobretot, d’assessorament i revisió dels materials impresos editats pels sindicats
respectius, tasca que garanteix la presència, amb correcció, de la llengua catalana en les
comunicacions sindicals.

4.2. Les organitzacions empresarials i els seus serveis lingüístics
Algunes organitzacions empresarials disposen d’un servei
lingüístic amb la mateixa finalitat de fomentar l’ús del català en
les actuacions internes de l’organització i també a les
organitzacions i empreses que hi són associades.

La Confederació de Comerç de Catalunya, en el marc del
conveni signat amb el Departament de Cultura el juny de 1999,
ha elaborat i distribuït 20.000 díptics i adhesius i 10.000 cartells
d’informació sobre el contingut de l’article 32 de la Llei de
política lingüística, que corresponen a la campanya de retolació
en català adreçada als comerços mitjançant diverses
organitzacions comercials, sectorials i territorials. També ha
difós el full informatiu  Comerç Català.

L’associació empresarial PIMEC-SEFES ha donat continuïtat al servei lingüístic en els
termes acordats en el conveni de 17 d’abril de 1998, de manera que s’ha donat
assessorament directe a les empreses associades que ho han sol·licitat i s’ha mantingut el
servei de traducció i revisió de pàgines web especialment adreçat a les empreses. En el
marc dels premis de normalització lingüística que atorga l’entitat, aquest any ha estat
guardonada l'empresa Bon Preu, SA, per la seva política de suport a la llengua catalana tant
en les comunicacions internes com externes i,  de manera especial, en l’etiquetatge dels
productes propis.
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També disposa d’un servei lingüístic la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, que té per finalitat la revisió dels seus impresos i comunicacions i
l’assessorament a les empreses associades.

En conjunt, aquests tres serveis lingüístics han comptat amb un ajut del Departament de
Cultura per un import de 9.825.000 pessetes, atorgat a l’empara de la Resolució de 2 de
maig de 2000 abans esmentada.

Els ports de Barcelona i Tarragona també disposen de serveis lingüístics, que, d’acord amb
els convenis per mitjà dels quals es van crear, signats el 1997, són assumits íntegrament
per les respectives autoritats portuàries.

El Servei de Català de l'Autoritat Portuària de Barcelona ha continuat la tasca d'incorporació
de l'ús del català en el sector amb l'objectiu de consolidar-ne i estendre’n la presència dins
del món empresarial que gira a l’entorn de l’activitat del port. En aquest sentit, ha traduït el
Pla de salut de l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) i les pàgines web de les empreses
de la Comunitat Portuària que ho han demanat, així com alguns fullets publicitaris
d’empreses de creuers. D'altra banda, ha creat un web propi, des d'on ofereix a tota la
Comunitat els seus recursos i serveis, i ha revisat els rètols i senyals de les instal·lacions de
l’APB i de tota la zona portuària, en el marc del projecte de retolació de la Comunitat
Portuària. Aquestes accions s'han vist complementades amb l'oferiment d'un pla d’actuació
de normalització lingüística personalitzat a cada una de les empreses de la Comunitat.

El servei lingüístic ha consolidat el seu treball de traducció i revisió lingüística per mitjà del
programa MultiTerm. En el camp formatiu ha continuat organitzant cursos de català per al
personal. L'any 2000 ha organitzat 28 cursos de català de nivells diferents, que han tingut
254 alumnes, als quals s’han lliurat els diplomes corresponents en un acte públic, a l’entorn
de Tots Sants. En la mateixa línia de dur a terme activitats socials a l’entorn de la llengua
catalana, el Servei ha organitzat, amb motiu de la diada de Sant Jordi, un concurs de
narrativa breu en el qual han participat una trentena de persones.

El servei de l’Autoritat Portuària de Tarragona ha continuat la tasca d’organització de cursos
de català per al personal, i ha iniciat l'edició mensual del Butlletí Informatiu del Servei
Lingüístic del Port de Tarragona, amb la voluntat de fer arribar a tot el personal tant la
informació de l'àmbit socioeconòmic com la relativa a les qüestions que són objecte de
consulta. També ha creat un web específic.

5. Els convenis col·lectius i els contractes de treball

5.1. La llengua dels convenis col·lectius
Els convenis col·lectius són vàlids en qualsevol de les llengües oficials i s’han de redactar en
la llengua oficial que acordin les parts o, si no hi ha acord, en les dues llengües oficials i en
exemplars separats, segons indica l’article 16 de la Llei de política lingüística.

El seguiment de l’aplicació d’aquesta normativa i el foment de l’ús del català en els convenis
correspon al Departament de Treball i el foment de l’ús del català en els convenis correspon
tant al mateix departament com als agents socials indicats (sindicats i patronals). El
Departament de Treball té cura de revisar lingüísticament els textos procedents de la
negociació col·lectiva, i també de traduir la versió original a l’altra llengua oficial, en el cas
dels documents que només es presenten en una versió, i tramitar-ne la publicació al DOGC.
L’any 2000 s’han publicat al DOGC 523 convenis de sector o d’empresa, dels quals s’han
revisat, traduït o actualitzat 356, amb un total de 14.562 pàgines. L’any 1999 van ser,
respectivament, 563 i 344.

Pel que fa a la llengua en què se signen els acords registrats a Catalunya l’any 2000, hi ha
hagut poca variació en relació amb l’any 1999, tot i que s’observa un increment del
percentatge de convenis signats en les dues llengües oficials, tal com resulta de la taula 65.
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Taula 65. Acords laborals registrats a Catalunya, per llengües

Any     1999 Any 2000
Llengua Nombre % Nombre %
Català 131 32,83 109 31
Català i castellà  52 13,04  55 15,6

Castellà 216 54,13 188 53,4

Encara és més significatiu l’increment del nombre de treballadors afectats pels convenis que
han estat signats en les dues llengües, cosa que indica que les grans empreses són les que
utilitzen més el sistema de doble text, de manera que l’opció del text exclusivament en
català o exclusivament en castellà queda per a les més petites. La comparació és pot fer
observant la taula 66.

Taula 66. Treballadors afectats pels acords laborals registrats a Catalunya, per llengües

Any   1999 Any 2000
Llengua Nombre % Nombre %
Català 122.669 23,4 91.645 10,4
Català i castellà 200.832 38,4 703.655 79,1

Castellà 199.506   38,14   93.548 10,5

És convenient de remarcar que en aquest àmbit, tal com passa amb molts d’altres, hi ha
diferències territorials significatives pel que fa a l’ús del català. Així, si els convenis registrats
en català a la Delegació Territorial de Girona van ser el 65,7% del total, mentre que en
castellà eren el 28%, a la Delegació de Barcelona eren el 25,8% i el 61,9%, respectivament.
Per treballadors afectats, a Girona eren el 91,5% en català i el 7,8% en castellà, mentre que
a Barcelona eren el 3,3% (català) i el 13% (castellà).

5.2. Les clàusules lingüístiques
Tot i que, a l’empara de l’article 36.3 de la Llei 1/1998, la Comissió Permanent del Consell
de Treball de Catalunya, en la seva sessió de 25 de gener de 1999, va aprovar un model de
clàusules lingüístiques que pot ser incorporat als convenis col·lectius per acord de les parts
empresarial i sindical, a la pràctica són molt pocs els convenis que les incorporen.

L’any 2000 el nombre total de convenis inscrits que contenen clàusula lingüística és de 9,
dos menys que l’any anterior, en què van ser 11.

5.3. Els contractes laborals
Enguany, per mitjà del web del Departament de Treball, s’han ofert 57 models de
documentació laboral amb l’objectiu de fomentar l’ús del català als contractes laborals. En
els mesos de novembre i desembre s’han registrat uns 4.720 accessos a aquestes pàgines.

6. L’actuació del Consorci per a la Normalització Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya (CPNL) té per finalitat l’aplicació
territorialitzada de la política lingüística que estableix el Govern i, en aquest sentit,
contribueix al procés d’aplicació de la Llei de política lingüística en el món socioeconòmic.

Aquesta contribució es realitza per mitjà dels serveis d’assessorament, més del 44% dels
usuaris dels quals corresponen als àmbits socioeconòmic o sanitari i social, i aquests
usuaris ja representen el 23,28% del nombre de pàgines revisades pel Consorci. Amb
aquesta tasca, el CPNL actua, de fet, com un gran servei lingüístic obert al món de
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l’empresa i del treball per facilitar l’ús del català en la seva activitat, sobretot quan es tracta
de petites i mitjanes empreses disperses pel territori de Catalunya.

La col·laboració amb el teixit social de Catalunya es materialitza per mitjà de la signatura de
convenis que permeten establir el marc de la relació que cada empresa o organització
demana al Consorci. El 2000 s'han signat 233 nous convenis de col·laboració que, sumats
als 142 vigents d'anys anteriors, fan un total de 375 convenis en desenvolupament a 31 de
desembre, amb un increment respecte de l’any anterior, en què se’n van signar 193 i n’hi
havia 248 vigents a final d’any. Dels convenis signats l'any 2000, 100 corresponen a
convenis signats amb empreses, 102 a convenis amb organitzacions i 31 a convenis amb
ens locals. L’any anterior es van signar 79 amb empreses, 104 amb organitzacions i 10 amb
ens locals.

Pel que fa al contingut dels acords, s'ha incrementat l'oferta d'assessorament a les
empreses i organitzacions i, també, l'aplicació de plans lingüístics globals. Dels 233
convenis esmentats, 54 són per a formació, 29 per a assessorament, 31 per a ambdues
accions conjuntes i 33 per a accions de promoció de l'ús de la llengua catalana; finalment,
86 convenis, 21 més que l’any 1999, en què van ser 65, comporten una intervenció integral
a les diferents organitzacions. En aquests darrers es preveu sempre l’avaluació inicial de la
situació de la llengua a l’empresa o organització implicada, cosa que es fa per mitjà de
l’aplicació de l’Indexplà, un instrument de mesura que té en compte diversos paràmetres,
com són la retolació, les comunicacions interiors i exteriors, el coneixement de català per
part del personal o l’existència o no de directrius d’ús del català, que permeten d’avaluar de
manera objectiva els canvis que es  produeixen en  alguna   empresa o organització entre el
moment en què es comença a treballar i el moment en què es tanca el procés d’adaptació.

L’any 2000 els diversos centres de normalització lingüística han adoptat com a sectors
preferents de caràcter comú per al seu treball els del comerç, l’hoteleria i les agències
immobiliàries, en els tres casos per procurar l’aplicació territorialitzada dels convenis signats

l’any 1999 entre el Govern de la Generalitat i les organitzacions
empresarials més representatives del sectors, com són la
Confederació del Comerç de Catalunya, l’Agrupament de
Botiguers i Comerciants de Catalunya, la Confederació
Empresarial d’Hosteleria i el Consell de Col·legis d’Agents de la
Propietat Immobiliària de Catalunya. En aquests camps s’han
elaborat materials específics per a facilitar l’ús del català, com
són el cas, per  exemple, de La carpeta. Apunts de català
comercial  o el Lèxic i bibliografia per a l’activitat immobiliària.

Per la seva significació social en aquest àmbit, es poden destacar, entre els convenis
signats l’any 2000, els que ho han estat amb l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i del
Baix Llobregat, la Confederació d’Empresaris del Baix Llobregat, la Confederació
Empresarial de la Comarca de Terrassa (CECOT), l’Associació d’Empresaris del Baix
Montseny, la Unió de Botiguers de Mataró, Raventós i Blanch, Caprabo i Eroski.
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XV. LA COOPERACIÓ AMB ELS ALTRES TERRITORIS DE
PARLA CATALANA

1. El domini lingüístic del català en el marc europeu

El domini lingüístic del català s’estén sobre 68.000 km2 en els quals viuen 11.300.000
persones. Actualment està dividit en set territoris que, al seu torn, depenen de quatre estats:
Andorra, Espanya, França i Itàlia. En el conjunt d’aquests territoris 7.200.000 persones
saben parlar el català i més de 9.800.000 l’entenen.

Aquestes xifres fan del català la setena llengua de la Unió Europea, si es té en compte el
nombre de persones que resideixen en els territoris en què és oficial (10,8 milions), per
davant del grec (10,6), el portuguès (9,8), el suec (8,8), el danès (5,2) i el finès (5,1). El
català queda també per davant de 9 de les 11 llengües dels estats candidats a l’ampliació:
l’hongarès (10,5 milions de persones), el txec (10,3), el búlgar (8,5),  l’eslovac (5,4) i el lituà,
el letó, l’eslovè, l’estonià i el maltès, totes per sota  dels 4 milions de parlants.

Taula 67. El català i les 11 llengües oficials de la Unió Europea

Llengua Persones
(en milions)

Llengua Persones
(en milions)

Llengua Persones
(en milions)

Alemany (1) 90,2 Espanyol 39,8 Portuguès 9,8

Francès 62,7 Neerlandès 21,2 Suec 8,8

Anglès 62,2 Català 10,8 Danès 5,2

Italià 57,4 Grec (2) 10,6 Finès 5,1

       1. Més 2,2 milions a França, Itàlia i Bèlgica.  2. Més 0,8 milions a Xipre.

De les 36 llengües considerades regionals o minoritàries a la Unió Europea, només 5 són
parlades per més d’un milió de persones (català, gallec, occità, irlandès i sard), i 2 superen
el mig milió de parlants (basc i gal·lès). El  frisó, el friülà, el luxemburguès,  el bretó i el cors
tenen entre 125.000 i 500.000 parlants. Per la seva demografia el català queda lluny, doncs,
d’aquestes realitats i també hi queda per estatut jurídic, realitat sociolingüística, equipament
lingüístic, tradició literària i vitalitat econòmica i cultural.

La divisió del domini lingüístic en set territoris diferents, amb realitats socials i polítiques
diverses, és una dificultat gens menyspreable per a la plena recuperació de la llengua
catalana com a llengua d’ús normal en tots els àmbits de l’activitat social. Un dels principals
reptes per al futur, ara que els principals territoris del domini lingüístic compten amb poders
polítics limitats però significatius, és aconseguir que aquesta divisió no comporti
incomunicació entre els territoris ni polítiques divergents.

És per això que la disposició addicional segona de la Llei de política lingüística estableix que
la Generalitat ha de promoure acords, convenis i tractats amb les comunitats autònomes
aragonesa, balear i valenciana i amb els estats andorrà, francès i italià per fomentar
l’intercanvi cultural entre territoris de parla catalana. En compliment d’aquesta disposició, el
Govern de la Generalitat manté relacions de cooperació amb la resta d’institucions dels
territoris de parla catalana en la mesura en què és possible.

2. El Govern d’Andorra

 L’any 2000, el Departament de Cultura de la Generalitat i el Ministeri de Turisme i Cultura
del Govern d’Andorra han mantingut la relació de cooperació en matèria de llengua. El 6 de
novembre es van reunir a Andorra la Vella delegacions dels organismes esmentats,
presidides pels seus respectius titulars, Enric Pujal i Jordi Vilajoana. En matèria de llengua
van acordar de continuar la comunicació entre els tècnics del Servei de Llengua del Ministeri
d’Andorra i els de la Direcció General de Política Lingüística de la  Generalitat i van fixar les
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dates, novembre del 2001, del II Congrés Europeu de Planificació Lingüística, que
organitzen conjuntament els dos governs i que tindrà lloc a Andorra la Vella, per debatre
especialment els paràmetres de cost i eficàcia en les polítiques lingüístiques i els casos de
col·laboració entre governs europeus de diferents estats o regions que comparteixen una
mateixa llengua. El mateix dia es va signar un acord en virtut del qual el Govern d’Andorra
va adquirir el programari de traducció automàtica de la Generalitat català-castellà castellà-
català per usar-lo a l’Administració i oferir-lo al públic en general, mitjançant pagament.

Al llarg de l’any ha continuat el treball entre el Govern d’Andorra i el centre de terminologia
TERMCAT acordat l’any anterior per elaborar d’un diccionari de la neu, les allaus i els
esports d’hivern, amb definicions i equivalències. El 6 de novembre es va acordar d’estudiar
la participació del Govern d’Andorra en el finançament i la revisió d’un diccionari
d’hostaleria,  en procés molt avançat d’elaboració per part del TERMCAT, i en un projecte
de diccionari d’arqueologia prehistòrica.

L’any 2000 ha entrat en vigor la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, aprovada el 16
de desembre de 1999 pel Consell General d’Andorra, que inicia el seu preàmbul reconeixent
que la llengua catalana és la llengua pròpia del poble andorrà; per tant, és un dels elements
primordials que en defineixen la identitat, i estableix en el seu article primer que la llengua
oficial de l’Estat és el català.     

3. El Govern de les Illes Balears

En el moment en què va accedir al Govern de les Illes Balears la coalició que  l’ocupa
actualment, amb Damià Pons com a conseller de Cultura (juliol de 1999), va ser possible
iniciar una col·laboració en matèria de política lingüística entre Catalunya i les Illes que s’ha
establert de manera formal i pública.

Després d’uns primers contactes tinguts a Barcelona el 14 de setembre de 1999 entre els
directors generals de Política Lingüística de Catalunya i de les Illes Balears juntament amb
els responsables de les diferents àrees dels seus equips per tal de delimitar els àmbits en
els quals aquesta col·laboració és possible, el 17 de desembre del mateix any, el conseller
de Cultura de la Generalitat, Jordi Vilajoana, i el d’Educació i Cultura de les Illes Balears,
Damià Pons, van signar dos acords concrets per a l’exhibició a les Illes de pel·lícules
doblades al català  i per donar suport a la comercialització del vídeo en català a les Illes.
Com a conseqüència d’aquestes trobades, la primavera del 2000 es van signar dos acords
marc.

El primer va ser la declaració d’unitat cultural signada a Palma el 10 de març entre Pons i
Vilajoana,  en la qual els  dos governs reconeixien que  les Illes Balears i  Catalunya formen

part d’un espai cultural compartit i es
comprometien a col·laborar perquè a
dins i a  fora d’aquest espai es facilités
la circulació dels béns i dels productes
culturals i perquè la projecció  a
l’exteriores fes com si es tractés
d’obres d’un mateix origen. El segon és
l’acord marc de col·laboració en
matèria de política lingüística signat
també a la ciutat de Palma de Mallorca
pels consellers Pons i Vilajoana, amb
l’autorització prèvia dels dos governs,
el dia 17 d’abril de 2000. Aquest acord
marc consta de quatre declaracions
programàtiques i cinc pactes concrets.
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En les primeres, els dos governs manifesten que la llengua catalana és un element
fonamental de la identitat i un patrimoni cultural que Catalunya i les Illes Balears
comparteixen des de fa gairebé vuit segles i que en els dos territoris té la consideració de
llengua pròpia, i que són conscients que per garantir el seu futur en el món actual, influït
pels fenòmens de la globalització i la societat de la informació, és convenient establir un
marc de col·laboració que permeti la màxima rendibilitat dels esforços i recursos que
destinen a la promoció i el foment del català.

En els pactes, els governs de la Generalitat de Catalunya i de les Illes Balears reconeixen la
unitat de la llengua catalana, pròpia de les dues comunitats autònomes i patrimoni que
comparteixen amb altres territoris de la comunitat lingüística, i es comprometen a col·laborar
per  promoure'n  el coneixement i l'ús en els seus territoris respectius i la projecció
internacional. En  el pacte segon s’estableixen deu camps bàsics de col·laboració i se
signaran convenis específics per executar les actuacions que se’n derivin. Són els de
formació de personal, foment del català a les empreses i al món socioeconòmic,
ensenyament de català als adults i sistemes d’avaluació d’aquest coneixement, difusió
conjunta o coincident dels termes normalitzats i dels recursos terminològics elaborats pel
TERMCAT, participació del Govern de les Illes en la política de doblatge al català de
pel·lícules i distribució a les Illes de pel·lícules, vídeos i DVD doblats al català, enginyeria
lingüística, estudis sociolingüístics i onomàstica.

D’acord amb el pacte quart, els dos Governs han d’elaborar conjuntament, en el termini
màxim de nou mesos, un avantprojecte de conveni per a la creació d’un organisme estable
de cooperació en matèria de política lingüística, al qual es podran integrar representats dels
governs de tots els territoris de parla catalana, que tindrà per objectiu la coordinació de les
respectives polítiques lingüístiques i sobretot  la promoció del coneixement  del català i  el
foment del seu ús i la protecció i el reconeixement del català a l’Estat espanyol, a la Unió
Europea i a la comunitat internacional.  Aquest organisme ha estat denominat inicialment
Institut Ramon Llull i els dos governs, dins del termini establert (concretament el 18 de gener
de 2001), van donar el vistiplau al projecte. L’Institut serà un consorci entre les dues
administracions, obert a la participació de l’Instituto Cervantes.

Aquest acord marc s’ha vist desplegat, al llarg del 2000, per quinze convenis específics que
han permès una comunicació constant i fluïda entre les respectives direccions generals  de
Política Lingüística. Són els següents:

Un conveni en matèria de terminologia i per a l’elaboració, l’edició i la difusió del Nou
diccionari de neologismes, elaborat pel TERMCAT, que contindrà els 4.500 termes catalans
normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT entre 1986 i 2000.

Un conveni en matèria d’enginyeria lingüística per raó del qual el Govern de les Illes Balears
ha adquirit el sistema de traducció automàtica català-castellà i castellà-català propietat de la
Generalitat de Catalunya per utilitzar-lo a la seva Administració, i que recull l’acord que en el
futur el Govern de les Illes participarà en eines semblants per a l’anglès i el francès.

Un conveni en matèria de formació de personal per raó del qual representants de la Direcció
General de Política Lingüística de les Illes Balears s’han integrat en el consell de redacció
de la revista tècnica Llengua i Ús, que edita la Direcció General de Catalunya. D’aquesta
manera, la revista es rep a les Illes i incorpora informació i articles sobre les actuacions de
política lingüística i la realitat del català a les Balears. A banda de la participació a la revista,
els dos governs han col·laborat en el disseny dels plans de formació dels tècnics de
planificació lingüística.

Sis convenis per al copiatge de pel·lícules doblades al català per la Generalitat, que han
permès que l’any 2000 es poguessin veure a les Illes Balears una vintena de pel·lícules
doblades al català. Cal destacar que aquests convenis s’han vist complementats per l’acció
del Govern de les Illes per fomentar l’exhibició de cinema en català amb campanyes com la
de Cinema a la fresca. Entre novembre de 1999 i desembre de 2000 el cinema en català va
tenir a les Illes prop de 100.000 espectadors.
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Cinc convenis per a campanyes sectorials de foment del català, que han permès la difusió a
les Illes, per mitjà del Consorci per el Foment de l’Ús i la Difusió Exterior de la Llengua
Catalana, de les Illes Balears,  de cinc campanyes del Consorci per a la Normalització
Lingüística de Catalunya, en concret:

 Lúdic, exposició itinerant de joguines ideada i produïda pel CNL de Lleida, que s’ha
presentat a les Illes (tres exposicions) i que es preveu de repetir enguany editant
conjuntament els materials.

 El Manual de les arts gràfiques, elaborat també pel CNL de Lleida, que un cop adaptat a
les necessitats de les Balears, permetrà incidir en l’ús del català en aquest sector.

 Segells plurals, exposició itinerant organitzada pel
CPNL amb la col·laboració de l'Organització pel
Multilingüisme i altres institucions catalanes, amb
la qual es pretén fer difusió de les proposicions de
llei dels parlaments de Catalunya i de les Illes
Balears per aconseguir que els segells espanyols
reflecteixin la pluralitat lingüística de l’Estat.
L’exposició s’ha pogut veure a Mallorca, Menorca i
Eivissa.

 El conveni per a la localització, d’acord amb les
necessitats de les Illes Balears, del Curs català
multimèdia, elaborat pel CPNL per mitjà del Centre
de Barcelona, que serà usat pel Govern de les
Illes Balears per a la difusió del coneixement del
català.

 Suport a la Primera Trobada d’Entitats per la Llengua Catalana, que va tenir lloc a
Barcelona del 15 al 17 de novembre.

Un conveni per a la digitalització del Diccionari català-valencià-balear, una obra bàsica de la
lexicografia catalana elaborada entre els anys 1901 i 1962 pels lingüistes de les Illes Balears
Mn. Antoni Maria Alcover  (1862-1932) i Francesc de Borja Moll (1903-1991). El conveni
preveu que l’Institut d’Estudis Catalans el digitalitzi, amb una aportació de 27.000.000 de
pessetes, dos terços per part del Govern de les Illes i un terç per part del Govern de la
Generalitat.

També s’ha treballat conjuntament per posar en comú les actuacions de foment del català
de les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona i del Sistema Portuari de les Illes
Balears, per implantar a les Illes l’experiència catalana de col·laboració entre el Govern i les
organitzacions portuàries en matèria de política lingüística.

Més enllà dels acords concrets, cal destacar que els directors generals de Política
Lingüística dels dos governs han mantingut un contacte permanent i que també ho han fet,
als nivells adequats, els responsables tècnics de política lingüística dels dos governs. Això
ha permès de compartir múltiples experiències del Govern de les Illes Balears per al foment
de l’ensenyament i de l’ús del català, com han estat, entre altres, les actuacions per
promoure l’exhibició de cinema en català; el Pla Coordinador de Normalització Lingüística,
en el marc del qual s’han signat 44 convenis que beneficiaran 50 ajuntaments (dels 67 de
les Illes), els consells de Menorca i d’Eivissa i Formentera i la Mancomunitat del Pla de
Mallorca, amb una inversió de més de 56 milions de pessetes, o la convocatòria, per primer
cop, de subvencions per a la premsa escrita íntegrament en català (BOIB 121, de 3
d’octubre). De tot això en va parlar el director general, Joan Melià, a Barcelona, el 22 de
novembre, en el Pla de formació dels tècnics de planificació lingüística de la Generalitat.
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4. La Generalitat Valenciana

Com en els anys anteriors, la situació política valenciana no ha permès la col·laboració
formal amb el Govern de la Generalitat Valenciana, que és pràcticament inexistent, i no per
manca d’interès de la Generalitat de Catalunya.  Respecte de les direccions generals
responsables de la política lingüística només es poden esmentar converses en relació amb
la continuïtat del reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya dels diplomes de la
Junta Qualificadora de  Coneixements de Valencià i la possibilitat de retornar al criteri de la
reciprocitat, així com la possibilitat d’incorporació del Govern valencià al finançament del
projecte de digitalització del  diccionari d’Alcover i Moll. El 9 de maig va tenir lloc a Santiago
de Compostel·la una trobada dels sis directors generals de les comunitats autònomes amb
llengua pròpia altra que el castellà per convenir amb el Ministeri d’Educació i Cultura que les
llengües reconegudes com a pròpies pels respectius estatuts d’autonomia fossin designades
per l’Estat com a llengües susceptibles de rebre ajuts europeus en el marc de l’Any Europeu
de les Llengües.

Per tant, només de manera indirecta, per mitjà de l’Institut Joan Lluís Vives, que aplega
totes les universitats de l’àmbit lingüístic català, i de la col·laboració entre la Diputació de
Castelló i l’Institut d’Estudis Catalans ha estat possible una certa col·laboració entre
institucions.

5. La Diputació General d’Aragó i els municipis de la Franja

L’any 2000 hi ha hagut més d’una trobada entre el president de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Pujol, i el de la Diputació General d’Aragó, Marcel·lí  Iglesias, originari de la Franja
aragonesa de parla catalana i també entre membres dels respectius governs. El Govern
aragonès ha elaborat un projecte de llei, pendent encara de tramitació a les Corts, per a la
protecció  de les llengües  d’Aragó,   que ha de permetre el reconeixement i la promoció del
català als  83 municipis  de les cinc comarques aragoneses de parla catalana. D'altra banda,
la Diputació General d’Aragó
ha constituït i dotat un servei
de llengües, que ha d’atendre
l’ensenyament i la
normalització del català i de
l’aragonès. El mes de
novembre, amb motiu de la 1a
Trobada d'Entitats per la
Llengua Catalana, hi va haver
contactes entre la cap de
l’esmentat Servei i el director
general de Política Lingüística
per explorar la possibilitat de
col·laboració.

6. La Delegació de la Generalitat a Perpinyà i altres col·laboracions amb entitats de la
Catalunya Nord

La novetat de l’any 2000 pel que fa a la relació de la Generalitat amb els territoris de la
Catalunya Nord ha estat l’adquisició per part del Govern, el mes de juliol, d’un edifici del
segle XIII, de quatre plantes, amb una superfície total de 1.000 metres quadrats, ubicat al
carrer de la Fusteria, al centre històric de la ciutat de Perpinyà. En aquest edifici, les obres
de rehabilitació del qual es van iniciar a la tardor, el Govern de la Generalitat hi instal·larà
una delegació permanent o casa de Catalunya. El conseller de la Presidència, Joaquim
Triadú, va visitar la casa el 17 de novembre i va explicar a l’alcalde, al prefecte, al president
del Consell General dels Pirineus Orientals i al cònsol d’Espanya a Perpinyà que la
Delegació de la Generalitat basarà la seva activitat en quatre àmbits: llengua i cultura,
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relacions comercials, indústria i turisme. Pel que fa a la llengua, es preveu de facilitar la
relació entre els escriptors de la Catalunya Nord i la Generalitat i d’organitzar les proves dels
certificats de català i instal·lar un centre d’autoaprentatge de català. La Delegació podrà
estar en funcionament l’estiu del 2002, un cop s’hagin acabat les obres de restauració de
l’edifici.

A banda d’aquesta novetat, s’ha col·laborat amb la Universitat de Perpinyà, diverses
associacions catalanes i alguns ajuntaments, i de manera molt especial amb el de Perpinyà,
que té oberta una delegació permanent a Barcelona, a més de donar suport a la Universitat
Catalana d’Estiu. El president de la Generalitat va rebre l’alcalde Joan Pau Alduy el 4 de
desembre.

Pel que fa a la Universitat, en el marc del nou conveni de col·laboració signat el 17 de
setembre de 1999, l’any 2000 s’ha donat continuïtat a l’intercanvi de documents i de
publicacions i s’han rebut a Catalunya dos grups d’estudiants que han fet estades de
formació de tres dies a Barcelona. A més, estudiants d’aquella universitat han realitzat
pràctiques en el Servei d’Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i en
el centre de terminologia TERMCAT.  El 9 de febrer, el director general de Política
Lingüística de la Generalitat va visitar els Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà i hi
va fer una conferència, amb un debat posterior de més de dues hores en el qual van
participar uns 50 estudiants.

Pel que fa a l’ensenyament no universitari, el 2000 s’ha donat suport a l’ensenyament del
català a les comarques nord-catalanes, tant als infants de les escoles maternals i primàries
com als adults. Pel que fa als infants, s’ha donat continuïtat al Projecte Alberes, de suport a
l’Associació per a l’Ensenyament del Català (APLEC), que ha permès que 1.360 alumnes
d’entre 3 i 11 anys hagin rebut ensenyament de català a 18 escoles situades en els
municipis de Banyuls dels Aspres, Prada, Vinçà, Rià, Bompàs, Sureda, Vilafranca, Cornellà
de la Ribera, Illa, Cotlliure, Sant Llorenç de Cerdans, Fontpedrosa, Parestortes i Taurinyà.
Això significa que més del 40% dels nens i nenes d’aquesta edat que reben ensenyament
de català a les comarques de la Catalunya Nord ho fan, en part, com a conseqüència de
l’ajut de la Generalitat. També s’ha donat ajut a l’Associació d’Amics de la Bressola per
contribuir a l’ensenyament a aquestes escoles maternals i a l’Associació d’Amics de l’Escola
Comte Guifré.

Pel que fa a l’ensenyament d’adults, s’ha donat suport a Òmnium Cultural de la Catalunya
Nord per a l’organització de 19 cursos de català en els  municipis  d’Alenyà,  Bages, Sant Nazari,

Sureda, Sallagosa i Ur. Hi han assistit 280 persones i
alguns dels ajuntaments implicats han participat en el
finançament bé d’una manera directa, bé per mitjà
d’entitats locals, com és el cas d'El Foment de la
Sardana de Banyuls, l’Associació per al
Desenvolupament de la Cultura Catalana de
Cabestany, Elnavui d’Elna, Parlem Català de Sant
Llorenç i el Casal de Rià.

En col·laboració amb l’Ajuntament de Perpinyà i
l’Associació de Professors de Català de la Catalunya
Nord, s’han administrat proves del Certificat
internacional de català de la Direcció General de
Política Lingüística a  les quals s’han presentat 59
persones.

Fora  de  l’àmbit de l’ensenyament,  el  Departament
de Cultura ha col·laborat amb l’Ajuntament de Perpinyà i a realitzar un dictat, amb un text
escrit per Pere Verdaguer.l’Associació de Professors de Català en l’organització del Dictat
Català, una activitat de dinamització social del català que ha consistit en convocar la
ciutadania. Van participar a l’experiència més de 600 persones i el dia 2 d’abril, aniversari de
la prohibició de l’ús del català al Rosselló,  es va celebrar l’acte de lliurament de certificats i
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de premis a la capella de Sant Domènec, amb intervencions del director general de Política
Lingüística i del tinent d’alcalde de Cultura Catalana de l’Ajuntament de Perpinyà. La
Generalitat va aportar 60 lots de diccionaris i jocs multimèdia en català.

També s’ha donat suport a d’altres entitats de la Catalunya Nord, com són Omnium Cultural,
que a més de promoure cursos de català organitza la Nit Literària de Sant Jordi, que se
celebra cada any la vigília del primer de maig; Arrels, titular de Ràdio Arrels, l’emissora en
català de Perpinyà, i el Cercle per a la Defensa i Difusió de la Llengua i la Cultura Catalanes
per a diverses activitats de dinamització de l’ús del català i, com cada any, s’ha donat suport
a l’organització de la Universitat Catalana d’Estiu, que té lloc a Prada el mes d’agost. El
2000, com altres anys, s’hi han organitzat, entre altres, activitats i cursos de divulgació de la
realitat sociolingüística i de didàctica del català, que repercuteixen positivament en
l’afirmació de la llengua catalana al nord dels Pirineus.

Finalment des de la Direcció General de Política Lingüística s’ha fet arribar als consolats a
Barcelona de països de llengua francesa, a la Delegació de la Llengua Francesa de París, al
Consell de la Llengua Francesa de Quebec, a Unió Llatina i a d’altres organitzacions de
l’àmbit de la francofonia, el primer volum de la Gramàtica catalana en llengua francesa, obra
del filòleg i escriptor Pere Verdaguer, editada gràcies a un conveni signat entre el
Departament de Cultura i Curial Edicions Catalanes.

7. El municipi de l’Alguer

Actualment és vigent un  conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Alguer per a la realització de programes
d’intercanvi cultural. El conveni, que es va signar a l’Alguer el 22 de setembre de 1999
coincidint amb la celebració d’una setmana cultural catalana  organitzada pel Consorci
Català de Promoció Exterior de la Cultura (COPEC), preveu, entre altres actuacions, la
tramesa a l’esmentat Ajuntament de publicacions, documentació i materials.

L’any 2000 s’han de destacar dos viatges catalans a l’Alguer: el 4, 5 i 6 d’agost el conseller
de Cultura, Jordi Vilajoana, acompanyat pel president del Centre de Cultura Tradicional i
Popular, Joan Vidal i Gayolà, va visitar la ciutat coincidint amb la celebració del 13è Aplec
Internacional de la Sardana i Grups Folklòrics. El conseller, en presència del síndic de la
ciutat, Antonino Baldino, va oferir una recepció a les entitats catalanes de l’Alguer. A l’Aplec,
organitzat per ADIFOLK i l’Ajuntament de l’Alguer, hi van participar vora de 1.000 persones
amb un total de 24 grups de bastoners, geganters, grallers, castellers, esbarts, cobles,
colles sardanistes, cavallets i música popular, a més de la banda Antoni Dalerci, de l’Alguer.

El 6 d’octubre de 2000 va visitar
l’Alguer el president de la Generalitat,
Jordi Pujol, que va rebre el títol de
ciutadà d’honor concedit el 9 de juny
per acord unànime de totes les forces
polítiques representades a
l’Ajuntament que presideix Antonino
Baldino. L’acte de lliurament va tenir
lloc a la seu del consistori.

L’any 2000 han tingut continuïtat
diverses actuacions de col·laboració
sorgides  de la societat  civil,  com són

la   Revista  de l’Alguer, les activitats de la delegació d’Òmnium Cultural de l’Alguer (que fa
una tasca molt profitosa per mitjà del Centre de Recursos Pedagògics Maria Montesori) o
les activitats de dinamització de la relació de l'Alguer amb Catalunya del grup Enllaç.

 Finalment, cal recordar que ha entrat en vigor la Llei de la República Italiana 482/1999, de
15 de desembre, per a la tutela de les minories lingüístiques històriques, que clou un procés
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polític iniciat fa gairebé vint anys. La Llei reconeix el català de l'Alguer entre les dotze
llengües o dialectes minoritaris d'Itàlia, permet l'ús del català a la documentació oficial del
municipi  i n'afavoreix l'ensenyament a tots els nivells educatius. Aquesta Llei complementa
la Llei de la regió de Sardenya 26/1997, d’11 de setembre, sobre promoció i valoració de la
cultura i la llengua de Sardenya
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XVI. LA PROJECCIÓ EXTERIOR

1. La presència del català fora del seu àmbit lingüístic

Un dels objectius de la Catalunya del segle que comença
és inserir-se plenament en el procés de globalització
econòmica i cultural, obrir-se a tots els àmbits de progrés
que ofereix la societat de la informació i la comunicació,
integrar-se plenament a la Unió Europea ampliada i fer-ho
preservant la identitat pròpia. La projecció exterior de la
llengua catalana i la literatura que s’hi expressa
contribueix a aquest objectiu.

D’una banda, situa la llengua i la cultura catalanes com a
referent internacional. Fer conèixer al món l’aportació a la
cultura europea i universal que s’ha fet en llengua
catalana contribueix a fer-li el lloc que li correspon en el
context cultural d’Europa i facilita l’assoliment de l’objectiu
d’obtenir, a termini mitjà, el reconeixement del català com
a llengua oficial de la Unió Europea, amb independència
que sigui reconeguda com a llengua de treball.

D’altra banda, la projecció exterior contribueix a fer créixer el prestigi de la llengua entre els
mateixos catalans que, si la veuen estudiada i reconeguda a l’exterior, comprenen millor que
el català és una llengua com les altres, i que val la pena conservar-lo i fomentar-lo, com a
part de la identitat col·lectiva que permet als països de parla catalana tenir veu original i
pròpia, en el context universal.

Per això, l’article 6 de la Llei de política lingüística estableix que la Generalitat ha de
fomentar la projecció exterior del català i la seva disposició addicional tercera indica que ho
ha de fer principalment en el món acadèmic i de la recerca i per mitjà de les comunitats
catalanes de l’exterior.

La Generalitat de Catalunya procura la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes
per mitjà de quatre actuacions diferenciades.

 El suport als lectorats de català en universitats estrangeres.
 El suport a l’ensenyament del català per mitjà dels casals catalans.
 L’expedició dels certificats internacionals de català.
 Les actuacions del Consorci per a la Projecció Exterior de la Cultura Catalana

(COPEC), que es preocupa de la projecció exterior de totes les manifestacions de la
cultura, com són les arts plàstiques, el disseny, el llibre, les manifestacions
folklòriques o la cinematografia.

L’any 2000, tal com s’ha exposat al capítol que correspon a la cooperació amb les altres
terres de parla catalana, els governs de Catalunya i de les Illes Balears van acordar
d’elaborar una proposta d’organisme de col·laboració, que es denominarà Institut Ramon
Llull. Aquest Institut té la vocació de convertir-se, per al català, en instrument de promoció
del coneixement de la llengua i de la literatura que s’hi expressa fora del domini lingüístic,
de manera semblant a l’Instituto Cervantes per al castellà, el Ghoete Institut per a l’alemany,
l’Instituto Camões per al portuguès i d’altres.

2. L’ensenyament del català a les universitats estrangeres

2.1. Els lectorats de català
Per mitjà de l’Ordre de 20 de gener de 1988, es va crear la Comissió de promoció de
l’ensenyament del català a les universitats de fora de l’àmbit territorial de Catalunya, en la
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qual participen les direccions generals d’Universitats i de Política Lingüística. Des del curs
1987-88 la Generalitat, per mitjà de l’esmentada Comissió, ha dotat de lectorats de català
diferents universitats estrangeres amb l’objectiu de promoure l’ensenyament de la llengua, la
literatura i la cultura catalanes.

Actualment hi ha més de 140 universitats de fora del domini lingüístic amb algun tipus
d’estudi de català. D’aquestes, 74 tenen un lectorat de català que rep el suport de la
Generalitat de Catalunya. En destaquen 33 a Alemanya, amb la Humboldt de Berlín, la de
Frankfurt, la de Friburg, la de Heidelberg o la de Münster, entre altres;  20 al Regne Unit,
que inclouen les de Londres i Oxford; 13 a França, amb Grenoble, París-La Sorbona, París
8, Provença i Tolosa, entre altres; 13 a Itàlia, com ara Nàpols, Roma i Venècia,  i 13 als
Estats Units, com ara Berkeley i Urbana. Tots aquests lectorats satisfan la demanda
d’universitats que estableixen el català com a assignatura optativa.

La dotació de lectorats també persegueix l’objectiu d’aconseguir que les universitats
consolidin els estudis de català i hi donin suport per si mateixes de manera que passin a
formar part permanent de la seva oferta formativa. En aquest sentit, des del curs 1997-98,
les universitats que han volgut optar a un lectorat o un professor associat nou han hagut
d’incloure la llengua catalana al pla d’estudis de les titulacions ofertes, en qualitat
d’assignatura optativa com a mínim, de manera que generi crèdits i consti a l’expedient i al
certificat d’estudis lliurat per la universitat. Aquest ha estat el cas, l’any 2000, de la
Universitat de Jerusalem.

Actualment hi ha quatre tipus de lectorats segons els estudis de cadascuna de les
universitats i la disponibilitat pressupostària:

 Lectorat de català amb lectors/es de dedicació exclusiva
 Lectorat de català amb lector/a amb dedicació parcial
 Lectorat d’estudi: doctorand, recerca o estudis de postgrau
 Lectorat mixt català-espanyol

L’ajut de la Generalitat als lectorats el dota pressupostàriament el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, que l’any 2000 ha atorgat ajuts directes
per un total de 100 milions de pessetes. És l’esmentat Departament qui manté els contactes
amb les universitats demandants i qui, per mitjà de la Comissió de promoció de
l’ensenyament del català a les universitats de fora de l’àmbit territorial de Catalunya,
estableix i porta a terme els processos de selecció de nous lectors. Aquest any s’han
convocat 10 places a les universitats següents: Liverpool, Manchester,
Southhampton/Winchester School of Art, Swansea, Provença, Tolosa,  Cracòvia, Moscou,
Sant Petersburg i Yaoundé.

2.2. La formació dels lectors
La Direcció General de Política Lingüística assumeix l’elaboració dels programes dels
estudis, l’assessorament didàctic, la formació i la coordinació dels lectors i la dotació dels
materials  didàctics, que l’any 2000 va ser de 2.500.000 pessetes.

També és l’esmentada Direcció General,
en el marc de la Comissió, qui organitza
anualment les Jornades Internacionals per
a Professors de Català, que tenen com a
objectiu la formació dels lectors nous que
s’han d’incorporar per primera vegada a
alguna universitat i l’intercanvi d’experièn-
cies entre els mateixos lectors. L’any 2000
han tingut lloc a Tarragona les XIV
Jornades, del 17 al 20 de juliol, amb la
participació de 50 professors procedents de
diversos països.
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2.3. El Centre d’Estudis Catalans de París
Una de les universitats europees amb més implicació en la tasca de promoció i difusió de la
llengua i la cultura catalanes a l’estranger és la de la Sorbona que, amb el suport del
Departament de Cultura, té obert el Centre d’Estudis Catalans, establert des de l’any 1977
gràcies a una actuació de mecenatge privat català. La Generalitat contribueix a les activitats
d’aquest Centre i el director general de Política Lingüística forma part del seu Consell
d’Administració, presidit pel rector de la Universitat de la Sorbona. El centre rep, també, el
suport del lector de català de l’esmentada Universitat. Al llarg de l’any 2000 ha continuat les
seves activitats culturals, que s’han concretat en el Col·loqui Internacional “Les exils
catalans en France” , el Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes, els homenatges a Ludovic Massé i a l’escriptor Jep Gouzy, 8 exposicions, 4
conferències, 2 presentacions de llibres i una jornada medieval.

3. Les associacions de catalanística

Una mostra de l’interès que la llengua i la literatura catalanes
generen entre el professorat universitari estranger és
l’existència de diverses associacions de catalanística
dedicades a la promoció d’estudis de llengua i cultura
catalanes a l’estranger. Les més actives són l’Anglo-Catalan
Society, fundada fa gairebé cinquanta anys, la North
American Catalan Society (NACS), la Deutsch-Katalanische
Gesellschaft, l’Association Française des Catalanistes i
l’Associazione Italiana di Studi Catalani. Aquestes
associacions organitzen periòdicament trobades o col·loquis
on es presenten els treballs elaborats per alguns dels seus
membres i editen butlletins interns o revistes especialitzades,
com és el cas de Catalan Review, de la NACS, que reben el
suport de la Generalitat.

El 2000 ha tingut lloc el VII congrés de l’Associazione Italiana di Studi Catalani, els dies 22,
23 i 24 de maig a Nàpols,   sota  el títol   “ Napoli,  Paesi Catalani,  Europa. Momenti di
cultura catalana in un millenio. Arte letteratura, lingua e storia” .  El Departament de Cultura,
per mitjà del COPEC, va col·laborar-hi per fer possible l’assistència de diversos participants
de Catalunya.

També cal destacar l’activitat de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalana,
que compta amb 1.300 socis, molts residents fora del domini lingüístic, i que organitza els
col·loquis bianuals (el del 2000 ha tingut lloc a París) i edita cada any un volum d’estudis de
recerca sobre temes de llengua i literatura, enguany en homenatge a Arthur Terry.

4. L’ensenyament de català als casals catalans

La relació amb les comunitats catalanes a l’exterior es coordina des de la Direcció General
de Relacions Exteriors, que té cura de l’aplicació de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de
relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior. Actualment hi ha 61 casals que tenen
el reconeixement oficial com a casal català, la major part dels quals organitzen cursos o
alguna altra mena de formació de llengua catalana per als seus associats. Aquests cursos
són subvencionats per la Generalitat de Catalunya. El 2000, a més, s’ha organitzat el
programa “Catalunya 2000”  per als joves dels casals catalans, amb un pressupost de 7
milions de pessetes a càrrec de la Direcció General de Relacions Exteriors, i s’han atorgat
beques per a estudiants universitaris dels casals per un import de 10 milions, a càrrec de la
Direcció General d’Universitats.

La formació i l’assessorament del professorat i la dotació de materials didàctics es coordinen
des de la Direcció General de Política Lingüística, que també organitza  l’administració de
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les proves del Certificat internacional de català. La formació i l’assessorament es fan de
manera individualitzada (via telefònica, telemàtica o mitjançant visites a la Direcció General)
o organitzant cursos o sessions formatives a petició dels diferents casals. És el cas d’un
curs per al professorat dels casals catalans del con sud d’Amèrica sol·licitat pel Casal Català
de Rosario, que s’ha impartit el mes de juliol de l’any 2000, amb una durada de 40 hores
lectives i amb l’assistència de 12 alumnes, que l’han superat.

Els casals catalans a l’exterior, amb el suport de la Generalitat, estan organitzats en la
Federació Internacional d’Entitats Catalanes, amb la qual es manté una estreta relació pel
que fa tant a l’assessorament i a la difusió d’informacions relatives a la llengua catalana com
a la col·laboració amb les revistes Butlletí de Didàctica i Català als Casals. La Direcció
General de Relacions Exteriors edita la revista Projecció Exterior, de periodicitat trimestral, i
el butlletí Notícies, de periodicitat quinzenal.

Aquest any 2000 va tenir lloc, del 4 al 8 d’abril a Barcelona, la II Trobada de Casals
Catalans d’arreu del Món. Van assistir-hi representants de 86 casals i associacions
catalanes: Agrupació Cultural Catalana de Mendoza; Agrupació d’Empresaris d’Ascendència
Catalana (Xile); Aire Nou de Bao; American Institute for Catalan Studies (EUA); Amical dels
Catalans d’Alsàcia; Amics Catalans de Berna; Asociación Catalana Ecuatoriana de
Negocios; Associació Catalana “Montepio de Montserrat”  (Argentina); Associació “Nova
Catalunya”  (Veneçuela); Associació Catalana d’Essen; Associació Catalana d’Hondures;
Associació Cultural Catalana (Austràlia); Associació de Catalans a Roma; Agrupació
Catalana de Gran Bretanya; Casa Catalana de Las Palmas; Casa Catalana de Mallorca;
Casa Catalana de Saragossa; Casa Nostra de Baden-Wettingen; Casa Nostra de Suïssa;
Casa Nostra de Zurich; casals catalans d’Antiòquia, Bahía Blanca, Bariloche, Brussel·les,
Copenhaguen, Córdoba, Costa Rica, Escòcia, Guatemala, Guayaquil, Guinea Equatorial,
Hannover, New South Walles, nord de Califòrnia, Països Baixos, Península del Yucatán,
Perú, Menorca, Montevideo, Navarra, Quito, Tolosa de Llenguadoc, Vancouver i Victòria;
Casal Cultural Muntaner (Canadà); casals de Catalunya de Buenos Aires, Paranà i París;
Casal dels Catalans de Califòrnia; casals dels Països Catalans de La Plata i de Toronto;
Casal Virolai (Mèxic); “Catalònia”  Grup de Catalans de São Paulo; centres catalans
d’Asunción, Caracas, Córdoba, Guadalajara, Kansai, Lausana, Luxemburg, Mendoza,
Rosario, Santiago de Xile, Venado Tuerto i Viña del Mar; Centre Cultural Català de Colònia;
Centre Cultural Català de Perpinyà; Centre de la Cultura Catalana del Principat d’Andorra;
Centre Josep Carner-Amics de la Cultura Catalana (Bèlgica); Cercle Català d’Àlaba; Cercle
Català de Madrid; Cercle Català de Marsella; Club de Empresarios Catalanes en México;
Comunitat Catalana de Colòmbia; Federació d’Entitats Empresarials d’Ascendència
Catalana d’Amèrica (Xile); Fundació Paulí Bellet (EUA); Irish Catalan Society; Les Quatre
Barres (Argentina); Les Quatre Barres (Suècia); Llar Catalana de la Corunya; Mutual
Catalana Germanor (Argentina); North American Catalan Society; Orfeó Català de Mèxic;
Radiodifusió Catalana (Austràlia), i Societat de Beneficència de Naturals i Descendents de
Catalunya (Cuba).

En aquests jornades, que han tingut un
pressupost de 80 milions de pessetes, es
van debatre temes d’interès comú a l’entorn
de quatre ponències: “Catalunya exterior i
Catalunya interior” , “Projecció econòmica i
empresarial” , “ Cultura”  i “Comunitats
catalanes a l’exterior: reptes de futur” , i s’hi
van presentar 12 tallers, un dels quals va
tenir per tema específic “Les
característiques especials i la diversitat que
conforma l’ensenyament de català a
l’exterior” . Les jornades es van cloure amb
una recepció solemne del president de la
Generalitat.
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5. El Certificat internacional de català

Amb la finalitat de facilitar l’acreditació del coneixement del català com a llengua estrangera,
l’Ordre de 24 de gener de 1991 va crear el Certificat internacional de català. La descripció i
l’especificació d’aquest certificat s’inscriuen en el marc de l’Association of Language Testers
in Europe (ALTE), que aplega organismes europeus que desenvolupen exàmens i
expedeixen certificats oficials de la llengua pròpia com a llengua estrangera i que té per
objectiu establir uns nivells comuns de competència lingüística per tal de promoure el
reconeixement internacional dels certificats de llengües a Europa. Els mesos d'abril i
novembre s'han fet dues reunions plenàries de l’ALTE, a París i a Lisboa, respectivament.

El Certificat internacional de català reconeix, d’acord amb els criteris de l’ALTE, tres nivells:
nivell llindar (amb programació des de l’any 1990), nivell bàsic (des de 1992) i nivell avançat
(des de 1998). Des del 1990 fins al 2000 hi ha hagut un total de 4.658 inscrits, 4.175
presentats i 3.681 aptes.

La convocatòria de l’any 2000 ha previst, per primera vegada, Catalunya com a seu dels
exàmens, amb l’objectiu d’atendre les persones estrangeres que hi viuen o les que participin
en intercanvis d’estudiants o professors a les universitats catalanes.

L’any 2000 s'han fet proves dels diferents certificats a les localitats següents: Barcelona,
Birmingham, Brussel·les, Budapest, Càller, Cardiff, Girona, Glasgow, Hamburg, Lió,
Liverpool, Londres, Madrid, Mèxic, Moscou, Nàpols, París, Perpinyà, Praga, Rennes, Sant
Petersburg, Sàsser, Szeged, Shefield, Southampton, Tòquio, Tolosa i Tübingen.

Taula 68. Certificat internacional de català. Dades 2000.

Certificat Nombre  de localitats
on s’ha fet la prova

Inscrits Presentats Aptes %

Nivell bàsic 24 425 350 290 82,8
Nivell llindar 25 273 225 195 86,6
Nivell avançat 17 104 91 77 84,6
Total 66 802 665 562 84,5

6. La Delegació de la Generalitat a Madrid

La Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid realitza, entre altres activitats, les de
difusió de la llengua i la cultura catalanes en aquesta ciutat. Destaquen, en aquest camp, la
concessió anyal del premi Blanquerna, les activitats de la llibreria Blanquerna  i els cursos
de català per a adults.

El premi Blanquerna s’atorga amb la finalitat de reconèixer i regraciar la tasca de les
persones o entitats que s’han distingit per la seva contribució a la promoció de la cultura i la
realitat catalanes i l’any 2000 ha estat concedit a la Residencia de Estudiantes i al reverend
José M. Martín Patiño.

Pel que fa a les activitats de la llibreria, s’han venut 12.000 articles (llibres, vídeos i altre
material en català o referent a Catalunya), s’ha organitzat un cicle de cinema en català, amb
10 pel·lícules exhibides i un nombre total de 200 espectadors, i s’han organitzat 90 actes,
amb una mitjana de 75 persones assistents.

En el camp de l’ensenyament del català, s’han organitzat 13 cursos de 90 hores per a
adults, amb un total de 285 alumnes; 2 cursos intensius de 45 hores, amb un total de 15
alumnes, i 4 cursos de 48 hores per a infants, amb un total de 20 alumnes. També s’ha
organitzat un curs de 48 hores a la Universitat Complutense, al qual han assistit 45 alumnes,
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i s’ha ofert un seminari de literatura catalana a la mateixa universitat, que ha consistit en
lectures de textos literaris catalans i al qual s’han inscrit 32 persones. El cost d’aquestes
actuacions d’ensenyament és de 9 milions de pessetes.

Finalment, s’han organitzat exàmens oficials de català, als quals s’han inscrit 119 persones,
de les quals 54 han obtingut el certificat corresponent. També ha estat obert a la llibreria el
centre d’autoaprenentatge de català.

7. La col·laboració amb el Govern del Quebec

Els governs del Quebec i de Catalunya mantenen una relació estable de cooperació a
diversos nivells, entre els quals el que fa referència a la política lingüística té una
importància singular, atès que hi ha pocs casos en el món de polítiques que pretenen
regular la convivència de dues llengües en un mateix territori i, alhora, promoure i defensar
la llengua pròpia del país (francès o català) que corre el risc de quedar minoritzada en el seu
territori. La col·laboració en aquest camp s’especifica en l’Acord de 10 de juliol de 1996, que
es va concretar en un protocol d’activitats, signat el mes de setembre de 1998, que preveu
l’intercanvi de publicacions i estudis oficials, informació recíproca sobre disposicions
normatives en matèria de política lingüística que s’han aprovat al Quebec i a Catalunya,
estudis sectorials i generals sobre el seguiment dels resultats de les polítiques lingüístiques
respectives i l’estudi conjunt dels sistemes i indicadors de seguiment i valoració de resultats.
També preveu la col·laboració i l’intercanvi d’experiències i coneixements en aspectes
relacionats amb metodologies del treball terminològic i desenvolupament d’eines per a la
producció i gestió automatitzada de recursos terminològics i sistemes de difusió i
d’implantació terminològica.

En el marc d’aquest acord, durant el mes de febrer del 2000, tècnics de la DGPL i del
TERMCAT han fet una visita al Quebec amb l’objectiu d’intercanviar experiències i promoure
projectes comuns de cara al desenvolupament de les respectives polítiques lingüístiques i,
el mes de setembre, el director general de Política Lingüística ha estat convidat a participar
en un debat sobre la situació de l’autogovern a Catalunya i al Quebec, que va tenir lloc a la
Universitat de Laval els dies 20, 21 i 22 de setembre, que va tenir entre els quatre temes de
debat, el de la política lingüística.

D’altra banda, el debat públic promogut pel Govern del Quebec amb el nom genèric
d’“Estats generals sobre el present i el futur de la llengua francesa al Quebec” , a partir del
juliol del 2000, compta amb la col·laboració de la Generalitat, que ha estat convidada a
participar en un dels debats centrals d’aquests “estats generals” , que tindrà lloc al febrer del
2001.

Finalment, en el camp cultural, per mitjà del COPEC i amb la col·laboració de la Institució de
les Lletres Catalanes, el Teatre Nacional, el Teatre Lliure i l’Institut del Teatre, al mes de
febrer es van organitzar lectures dramatitzades d’obres quebequeses traduïdes al català i al
mes de maig, en el marc del Festival Le Carrefour, es van representar les lectures de les
versions franceses de Desig, de J. M. Benet i Jornet; Indian Summer, de Rodolf Sirera, i
Tàlem,  de Sergi Belbel.

8. Altres actuacions

La Direcció General de Política Lingüística ha participat en els congressos, conferències o
esdeveniments internacionals següents:

 IV Simposi Internacional Llengües Europees i Legislacions. Vall d’Aosta, 13 a 15 d’abril
de 2000.

 Primera sessió de formació per a professors de català de Madrid, 16 de maig de 2000.
 7a Conferència Internacional sobre la Llengua i el Dret, "Llengua de l'estat i llengua de

la gent", de l'Acadèmia Internacional de Dret Lingüístic. San Juan de Puerto Rico, del 31
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de maig al 4 de juny de 2000.
 XIX Cursos d’Estiu - XII Cursos Europeus de la Universitat del País Basc. San Sebastià,

6, 7 i 8 de juliol.  Es va presentar el treball Català a mida. Itineraris de català a
l’empresa.

 III Jornades Universitàries Occitanocatalanes, organitzades conjuntament amb el
Consell General de la Vall d’Aran. Salardú, del 16 al 21 de juliol de 2000. Es va
presentar la separata Eth coneishement der aranés ena Val d’Aran, del capítol VIII del
llibre El coneixement de català 1996. Mapa sociolingüístic de Catalunya.

 Universitat Catalana d'Estiu. Prada de Conflent. S’ha coordinat l’organització de quatre
cursos, en el marc del conveni de col·laboració subscrit pel Departament. S’ha impartit
un curs sobre la Llei de política lingüística i el seu desplegament; un curs d’iniciació als
estudis occitans, amb el títol “Aranès pràctic: nocions gramaticals bàsiques de l’occità
de la Val d’Aran” ; un curs de llengua catalana (expressió oral i escrita), i un curs sobre
l’evolució de la presència i l’ús del català de 1990 a 1999. Aquests cursos han tingut lloc
del 15 al 25 d’agost. A més de la coordinació dels cursos, la Direcció General de Política
Lingüística també realitza una aportació econòmica, que enguany ha estat de 879.500
pessetes.

 Congrés internacional sobre llenguatge jurídic (“The Development of Legal Language” )
organitzat per la Universitat d'Helsinki a Rovaniemi, del 12 al 14 de setembre de 2000, i
adreçat a professorat universitari i a traductors i intèrprets de la Unió Europea. S'hi ha
presentat una comunicació sobre llenguatge jurídic català: “Promoting legal Catalan” .

 Seminari “Contactes de llengües, fronteres, legislació europea: el cas d’Espanya” .
Bordeus, 24 de novembre de 2000.

 S’ha participat en les dues reunions plenàries d’ALTE (Association for Language Testers
in Europe), que han tingut lloc a París, els dies 17, 18 i 19 de maig de 2000, i a Lisboa,
els dies 15, 16 i 17 de novembre de 2000.

D’altra banda, el centre de terminologia TERMCAT ha continuat la seva participació en dos
projectes europeus: TDCnet i Linmiter.

En el marc del Programa per a la Societat de la Informació Multilingüe (MLIS), impulsat per
la Comissió Europea i que promou la construcció d'una infraestructura europea de recursos
lingüístics, el TERMCAT ha participat en la constitució de la Xarxa europea de centres
d'informació en terminologia TDCnet. Amb el TERMCAT, formen part d’aquesta xarxa,
coordinats pel Centre Internacional d'Informació sobre Terminologia (Infoterm), els centres
d'informació i documentació en terminologia més importants d'Europa, amb l'objectiu
d'establir un marc de cooperació que permeti agrupar la informació dels fons documentals
sobre terminologia, fer-los compatibles i difondre’ls a través d'una biblioteca terminològica
virtual a Internet.

El mes de febrer ha tingut lloc a Barcelona la reunió dels membres del TDCnet,
fonamentalment per establir les línies generals del sistema de classificació de les dades que
s'han d'integrar a la base de dades central, la planificació del procés d'avaluació i
implementació de la fase final del projecte i la formació dels usuaris. Com a cloenda, el 30
de novembre, el TERMCAT ha organitzat a Barcelona una Jornada de presentació per
donar a conèixer els objectius del projecte i les eines desenvolupades per a l'intercanvi
d'informació en l’àmbit europeu. Aquesta Jornada, presentada per la directora del
TERMCAT, E. Franquesa, ha comptat amb la participació de B. Hauschildt, representant de
la Comissió Europea; Ch. Galinski, director d'Infoterm, i representants de la Unión Latina.
Paral·lelament a la Jornada, el TERMCAT també ha organitzat el segon Seminari de
formació previst en el marc del projecte TDCnet, al qual han estat convidats representants
d'organismes, universitats i biblioteques especialitzades de tot l'Estat espanyol.

Aquest projecte europeu, que ha finalitzat el mes de desembre, ha donat com a resultat
l'elaboració de models i especificacions comuns de descripció per facilitar la localització i
l'intercanvi de documentació, l'harmonització dels mètodes de treball i la difusió de la
informació als usuaris d'una manera unificada.
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El TERMCAT participa des de l'any 1999 en el projecte Linmiter, coordinat per la Unión
Latina en el marc del Programa de suport de la Comissió per a les activitats de promoció i
salvaguarda de les llengües i les cultures regionals o minoritàries de la Comunitat Europea,
per fomentar el desenvolupament lexicogràfic i terminològic del català, el cors, el friülès, el
gallec, el ladí, l'occità i el sard. Formen part del projecte els organismes següents:

 Centre de Recherches Corses en Lettres et en Sciences Humaines. Université de
Corse

 Dipartimento di lingue e letterature germaniche e romanze. Università di Udine
 Groupe d'initiative pour un dictionnaire informatisé de la langue occitane
 PAPIROS SCRL - Libros in limba sarda
 Servicio de Normalización Lingüística. Universidad de Santiago de Compostela
 Servisc de Planificazion y Elaborazion di Lingaz Ladin
 TERMCAT, Centre de Terminologia
 Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER)

Aquest any el TERMCAT ha dissenyat, amb la Unión Latina, la segona fase del projecte,
que es durà a terme l'any 2001. Ha preparat el programa de formació que s'impartirà al
TERMCAT als representants de les altres llengües llatines i ha establert el mètode de treball
per a l'elaboració d'un lèxic.  El mes d'abril s'ha creat el lloc web del projecte
(www.unilat.org/dtil/linmiter/linmiter.htm) a fi de contribuir a l'intercanvi d'informacions
d'interès terminològic, a la difusió de les diverses activitats dels organismes que en formen
part i a tractar aspectes lexicogràfics i terminològics relatius a les llengües que representen.

9. El COPEC

El Consorci per a la Projecció Exterior de la Cultura (COPEC), que l’any 2000 ha executat
un pressupost de 361 milions de pessetes, que inclouen el de Catalan Films, ha continuat
donant suport a diverses activitats i missions culturals a l’exterior, algunes de les quals
tenen una evident relació amb la difusió de la llengua catalana. El COPEC té obertes de
manera permanent sis oficines a l’estranger: Berlín, Brussel·les, Londres, Copenhaguen,
Milà i París.

En el camp concret de la difusió exterior de la llengua, el COPEC ha concedit més de 40
ajuts per a actuacions musicals i teatrals d’artistes o grups catalans a l’estranger i 6 per a la
presentació a ciutats estrangeres d’obres literàries catalanes traduïdes a altres llengües.
També ha donat suport a la participació d’editors catalans a la Fira de Frankfurt i a
l’organització del Dia mundial del llibre i dels drets d’autor. Per mitjà de Catalan Films ha
donat suport a la difusió a l’exterior del cinema produït a Catalunya, tal com s’ha indicat en
el capítol corresponent.
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XVII. LA COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT D’ESTUDIS
CATALANS

1. L’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat normativa i els seus projectes de
recerca en matèria de llengua catalana

Perquè una llengua pugui atendre les necessitats de comunicació en una societat moderna
ha de disposar d’una normativa lingüística unívoca, estandarditzada i socialment acceptada.
En una societat desenvolupada i complexa com la nostra la normativa lingüística ha d’estar,
a més,  codificada i formalitzada tant pel que fa a la gramàtica com pel que fa al lèxic. Per
garantir aquesta formalització i la unitat de la llengua és convenient que existeixi una
autoritat lingüística que se n’ocupi. Si la llengua ha estat exclosa durant segles de les
escoles i les universitats, de les institucions públiques i de la premsa escrita, com és el cas
de la catalana, disposar d’una normativa unificada és un requisit imprescindible per
recuperar aquests espais i consolidar-se com a llengua nacional.

L’any 1907, en el marc de la política de reconstrucció nacional que va emprendre el
catalanisme polític, es va crear l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) a iniciativa d’Enric Prat de
la Riba amb la finalitat bàsica de normativitzar la llengua catalana. L’obra de normativització
de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic realitzada per Pompeu Fabra i l’Institut entre
1907 i 1932 va ser capdal perquè la llengua catalana superés el període de la dictadura i
perquè fos possible la seva ràpida introducció a l’escola, l’Administració, els mitjans de
comunicació i la vida social a partir de 1978.

El Reial decret 3118/1976, de 26 de novembre, va comportar el reconeixement de l’autoritat
normativa de l’Institut per a tot l’àmbit territorial de la llengua catalana per part de l’Estat
espanyol. En el mateix sentit, en el marc de la política lingüística endegada per la
Generalitat, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre
l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, que el reconeix com a institució
encarregada d'establir i actualitzar la normativa lingüística del català. La mateixa Llei 8/1991,
de 3 de maig, estableix que l’ús lingüístic dels òrgans de totes les administracions presents
a Catalunya i les entitats autònomes, empreses i altres entitats i institucions que en
depenen, així com dels centres d’ensenyament públics i privats i els mitjans de comunicació
de titularitat pública ha de respectar la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans. L’article 6
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, també estableix que correspon a
l’Institut d’Estudis Catalans l’autoritat lingüística.

L’activitat de l’Institut d’Estudis Catalans no es limita, però, a la d’acadèmia de la llengua i
abasta altres camps de la investigació històrica, artística, social i científica. L’Institut, que
s’organitza estatutàriament en cinc seccions, actua com a acadèmia de la llengua catalana,
com a institut de catalanística i com a centre promotor i difusor de la recerca. A més, l’IEC
contribueix a la difusió social de l’activitat científica en català per mitjà de les seves vint-i-
cinc societats filials.1

L’autoritat lingüística s’exerceix bàsicament per mitjà de la Secció Filològica, que compta
amb la col·laboració de les altres quatre seccions. La Secció Filològica s’organitza en
comissions permanents de treball que són la de Lexicografia, la de Gramàtica, la
d’Onomàstica, la de l’Estàndard Oral, la de Transliteració i Transcripció de Llengües
Estrangeres i la de Publicacions. Algunes d’aquestes comissions tenen associades unitats
de treball com són les Oficines Lexicogràfiques, l’Oficina d’Onomàstica i l’Oficina de
Gramàtica. L’any 2000 ha constituït un Servei de Relacions Exteriors, que consta de
l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístic i l’Oficina de Consultes.

                                                          
1 L’activitat de l’IEC i les seves societats filials és ressenyada a bastament a la Memòria que publica cada any
l’Institut i a la síntesi de la memòria del curs acadèmic que es lliura amb motiu de l’inici del curs.
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Els principals projectes en curs de la Secció Filològica durant el 2000 són:

 Segona edició del diccionari normatiu (DIEC)
 Gramàtica normativa de l’Institut d’Estudis Catalans
 Diccionari del català contemporani
 Corpus textual informatitzat de la llengua catalana
 Atles lingüístic del domini català
 Diccionari d’antropònims catalans
 Coordinació i participació en el Centre de Referència d’Enginyeria Lingüística

L’any 2000 s’ha acabat el projecte del Diccionari manual
de l’Institut d’Estudis Catalans, la primera edició del
qual, finançada per la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, ha estat distribuïda a partir del mes de
desembre per l’esmentada entitat de crèdit entre els
seus clients.

D’altra banda, cal remarcar que els dies 2 i 3 de juny
van tenir lloc a la ciutat de l’Alguer les Jornades de la
Secció Filològica, que s’organitzen cada any en un
indret diferent de l’àmbit lingüístic català, i que s’ha
reprès la publicació, amb el número XXII, de l’anuari
Estudis Romànics, que tant de prestigi havia assolit dins
la romanística internacional.

Per la seva significació especial pel que fa a la llengua
catalana, sembla adequat d’esmentar que després de la
constitució, el 24 de novembre de 1999, de la Delegació
Territorial de l’IEC a Perpinyà, en uns locals de la
Universitat  adscrits  a l’Institut  Català  de    Recerca  en

Ciències Socials (ICRECS), el 27 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de
col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i el Govern de les Illes Balears.

2. El suport financer de la Generalitat a l’Institut d’Estudis Catalans

A banda del suport polític i institucional que la Generalitat atorga a l’Institut, el Govern també
en garanteix el finançament ordinari d’acord amb el conveni marc signat l’any 1988 i
modificat el 1996. Actualment el finançament bàsic de l’Institut prové del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, amb una aportació genèrica de lliure
disposició, que l’any 2000 va ser de 400 milions de pessetes, gairebé 60 milions més que
l’any 1999, i d’altres aportacions finalistes per a projectes concrets a càrrec de la Comissió
Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), per un import superior als
100 milions de pessetes. D’altres departaments de la Generalitat, especialment el
Departament de Cultura, també aporten fons a l’Institut per a projectes concrets. El Govern
de l’Estat aporta a l’IEC uns altres 200 milions cada any, en part per a despeses generals i
en part per al projecte del Diccionari del català contemporani.

A més, d’acord amb el compromís assumit el 1998, per mitjà del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació i el de Cultura, el Govern ha finançat dos terços de la
primera fase de l’obra de restauració i rehabilitació de la  seu de l’IEC a la Casa de
Convalescència de l’antic Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona, i també la
renovació total del mobiliari i els equipaments.  L’obra, finalitzada el 2000, va ser inaugurada
el 17 de setembre en un acte solemne que va presidir el president de la Generalitat. El cost
ha superat els 1.000 milions de pessetes, que han permès la restauració d’un dels millors
edificis del barroc català, que dignifica la presència institucional de l’Institut d’Estudis
Catalans i facilitarà el treball ordinari de les seves seccions. També han estat inaugurades
les dependències de les societats científiques filials instal·lades en un local de nova
construcció pròxim a la Casa de Convalescència.
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3. Col·laboracions especials

L’any 2000 s’han dut a terme dues actuacions que contribueixen a enfortir les relacions de
coordinació entre el Govern i l’Institut d’Estudis Catalans: la continuïtat de la col·laboració de
l’Oficina d’Onomàstica en la tasca d’elaboració del Nomenclàtor oficial de la toponímia major
de Catalunya i la signatura a tres bandes del conveni per a la digitalització del Diccionari
català-valencià-balear.

3.1. El projecte del Nomenclàtor
D'acord amb la Resolució 563/V del Parlament de Catalunya, el Govern de la Generalitat,
amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, ha d’elaborar el Nomenclàtor oficial de
la toponímia major de Catalunya2, amb l’objectiu de normalitzar i oficialitzar els topònims de
Catalunya; això ha comportat una tasca en la qual l’Oficina d’Onomàstica ha assumit un
paper fonamental per a la revisió de més de 40.000 topònims distribuïts per tot el territori.
L’Oficina d’Onomàstica, a més de tenir cura de donar una formació addicional als tècnics del
Consorci per a la Normalització Lingüística que, sobre el territori, han fet el treball de camp
que els ha estat encomanat, ha assumit la revisió dels topònims, l’estudi dels casos
conflictius i ha aportat tota la informació etimològica necessària per al projecte.

Amb aquest projecte tant les bases de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya com les
de l’Oficina d’Onomàstica s’han enriquit recíprocament.

Per donar continuïtat a una cooperació que està resultant fructífera sense perjudici de les
competències de cada una de les institucions implicades, l’Institut d’Estudis Catalans, per
mitjà de l’Oficina d’Onomàstica, formarà part de la Comissió de Toponímia de Catalunya
constituïda pel Decret 59/2001, de 23 de gener.

3.2. La digitalització del Diccionari català-valencià-balear  
En el marc de les relacions de cooperació entre els governs de Catalunya i de les Illes
Balears, el desembre del 2000 els dos governs i l’Institut d’Estudis Catalans van signar un
conveni de col·laboració per a la digitalització del Diccionari català-valencià-balear, de Mn.
Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll. La informatització de l’Alcover-Moll és un
projecte que requereix un temps d’execució de 24 mesos i té un cost inicial de 40.000.000
de pessetes. Permetrà d’incorporar-ne tot el contingut a les bases de dades lexicogràfiques
de l’IEC i la difusió per Internet, i facilitarà a l’Editorial Moll, de Mallorca, l’edició en format
digital. D’altra banda, la digitalització del diccionari permetrà disposar de tot un seguit de
dades que no es poden obtenir de l’edició en paper. Atesa l’autoria mallorquina de l’obra, el
Govern de les Illes Balears ha acordat aportar al projecte 18.000.000 de pessetes, i el de la
Generalitat, 9.000.000.

                                                          
2 Vegeu el capítol  V.1 d’aquest informe.
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XVIII. LA PROTECCIÓ I EL FOMENT DE L’ARANÈS

1. El marc legal i la situació sociolingüística

La Vall d’Aran és l’únic territori del domini lingüístic occità en el qual la llengua pròpia és
reconeguda com a oficial i ensenyada de manera obligatòria en tot l’ensenyament primari i
secundari.

L’Estatut d’autonomia estableix que la parla aranesa serà objecte d’ensenyament i
protecció, i La Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran, que
l’aranès, modalitat de la llengua occitana i pròpia d’Aran, és oficial a la Vall d’Aran, i que
també ho són el català i el castellà d’acord amb l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia. La
mateixa Llei disposa que la Generalitat i les institucions d’Aran han d’adoptar les mesures
necessàries per garantir el coneixement i l’ús normal de l’aranès i atorga competència plena
al Consell General d’Aran en tot allò que fa referència al foment i l’ensenyament de l’aranès.
La Llei 1/1998, de política lingüística, ha significat un nou pas en el reconeixement jurídic de
l’aranès en establir, a l’article 7, que els preceptes de la Llei s’apliquen supletòriament a
l’aranès i que mai no podran interpretar-se en perjudici del seu ús.

D’acord amb aquestes normes, l’aranès és ensenyat en tots els nivells de l’ensenyament
obligatori i també hi és emprat com a llengua vehicular i d’aprenentatge, i el Consell General
i els ajuntaments d’Aran l’usen normalment en la seva documentació interna i en les
comunicacions amb els ciutadans i ciutadanes de la Vall d’Aran. La Generalitat i el Consell
procuren l’ensenyament de l’aranès al personal al servei de totes les administracions
públiques destinat a la Vall d’Aran. A més, el Consell General disposa d’un organisme amb
la missió de vetllar per la protecció i el foment de l’aranès, que és l’Oficina de Foment i
Ensenyament de l’Aranès.

El reconeixement oficial i la protecció institucional de l’aranès comporta que la Vall d’Aran
sigui el territori de llengua occitana on aquesta és més viva i coneguda entre la població. Si
en el conjunt de l’Occitània francesa el percentatge de la població que sap parlar la llengua
occitana és d’un 16%, a la Vall d’Aran és superior al 60%.

En concret, segons el capítol de l’estudi d’explotació del cens lingüístic relatiu a la Vall
d’Aran, que s’ha publicat en aranès, l’any 1996 vivien a la Vall d’Aran 7.130 persones (6.991
de més de dos anys), de les quals el 90% entenien l’aranès, el 64,8% el sabia parlar, el
59,3% el sabia llegir i el 25% el sabia escriure. Aquests coneixements d’aranès no es
distribueixen de forma uniforme per tota la Vall: la comprensió i la parla són més elevades al
Baish Aran i el Naut Aran, mentre que la capacitat d’escriptura és relativament superior a la
zona de Mijaran.

2. L'Oficina de Foment  i Ensenyament de l'Aranès

2.1. Assessorament i ensenyament
L’Oficina de Foment i Ensenyament de l'Aranès del Consell General d’Aran té com a missió
la promoció de la  llengua pròpia d’Aran. Entre les seves activitats du a terme la correcció i
la traducció de textos curts, així com l’organització de cursos d’aranès. Durant l'any 2000
s’han fet 97 traduccions, 314 correccions i s'han resolt un centenar de consultes
lingüístiques. Pel que fa als cursos, comptant els dels nivells de la Junta Permanent, els de
reciclatge per a mestres i professors, els de reforç i els d’estiu, en el curs 1999-2000 s’han
matriculat 210 alumnes.

2.2. Actes de dinamització i edicions
Entre les activitats de dinamització cultural que promou l’Oficina, s’ha organitzat la X edició
del concurs literari anual de Mossèn Condò Sambeat per a joves i adults, al qual s'han
presentat 159 obres, i s’ha convocat l'XI edició del Mossèn Condò, que anirà adreçat a la
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mainada i els joves. També s'ha convocat el I Premi Aran de Literatura per a Adults. A més
d'aquestes accions, s’han realitzat les següents edicions o publicacions relacionades amb el
foment de la llengua:

 Vocabulari de restaurants, que conté una relació dels plats que es troben als
restaurants aranesos en aranès, català i castellà, per facilitar l'elaboració de les cartes
en aranès. Es tracta d'un treball realitzat per Eisharc Jaquet amb una beca concedida
pel Consell General d’Aran.

 Es compdes de Vielha, treball fet per Melquiades Calzado a partir de la documentació
del segle XVI. La publicació s’ha dut a terme juntament amb l'Ajuntament de Vielha.

 Mapa dera Val d’Aran, elaborat a partir de bases de dades per facilitar-ne un exemplar
a tots els interessats amb la finalitat de difondre'l i de corregir-lo. S'han emmarcat un
centenar d’exemplars que s’han penjat a totes les aules de les escoles i dels  instituts.
S’ha editat juntament amb Turisme Vall d’Aran.

 Mapamundi en occitan, realitzat en col·laboració amb diverses administracions occitanes
per iniciativa de l'Institut Occità. Possiblement és el
document actual de més difusió i acceptació
panoccitana.

 Era Querimònia, traducció, ampliació i difusió
d'aquest document jurídic, base de la organització
històrica del poble aranès.

 Eth coneishement der aranés ena Val d’Aran,
reflexió i anàlisi de la situació lingüística de la Vall a
partir del censos lingüístics de 1991 i de 1996.
Aquest treball ha estat promogut i publicat per la
Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat.

 Normes ortografiques der aranés, resultat del
treball de la Comissió de Codi Lingüístic i
aprovades per unanimitat pel Consell General
d’Aran. És una reedició corregida de les  Normes
de l'any 1983.

 Altres publicacions: llibres de text (Lengua aranesa.
Crèdit Común 2au. d’ESO, de Lourdes España;
Coneishement deth miei sociau e culturau 3,
d’Edebé...) i diverses reedicions.

Com a resultat de la tasca de suport a l’edició de les institucions araneses i de la Generalitat
de Catalunya, actualment hi ha més de cent títols al mercat en aranès, i per a difondre’n
l’existència, s’ha editat un Catalòg de publicacions.

2.3. La campanya de sensibilització 1999-2000
La campanya de sensibilització per a l'ús de l'aranès Parli Aranés, presentada el desembre
de 1999, es va acabar de dur a terme l'abril del 2000; la campanya es basa en el testimoni
de persones que tot i haver nascut fora de la Vall d’Aran declaren que han après l'aranès i
l'utilitzen. En conjunt, es van distribuir pòsters i adhesius en més de 100 establiments de la
Vall d’Aran. També es van fer els enregistraments necessaris per a la ràdio i la televisió, que
van emetre espots publicitaris específics per a la campanya.

2.4. Relacions amb Occitània
Entre le sactuacions de dinamització organitzades per l'Oficina tenen un relleu especial les
relacions amb Occitània. En aquest sentit, s'han mantingut contactes amb l'organització de
'Eurocongrés i s'ha assumit el compromís de participar-hi activament, ha continuat la relació
amb les valls occitanes d'Itàlia i hi ha hagut una col·laboració constant amb l'Associació
d'Alcaldes i Electes Occitans.

També s’ha treballat en un conveni per a l'edició conjunta de materials per a l'escola amb el
departament francès de l'Alt Pirineu i s’han mantingut contactes amb escoles i petits
ajuntaments d’Occitània per facilitar intercanvis amb les escoles de la Vall d’Aran i mantenir-
hi relacions culturals.
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Finalment, s’han mantingut  contactes continuats amb l'Institut Occità de Pau i amb el
Centre Interregional de Desenvolupament de l’Occità (CIRDOC) de Besiers per a l'intercanvi
d'informació i per compartir projectes.

2.5. Les Jornades Universitàries Occitanocatalanes
Entre el 16 i el 21 de juliol de 2000 han tingut lloc les Terceres Jornades Universitàries
Occitanocatalanes, que organitza l'Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès amb la
participació de diverses institucions, entre les quals cal remarcar la Generalitat de
Catalunya, per mitjà de diversos departaments, la Diputació de Lleida i la Universitat de
Lleida. Enguany s’han emmarcat en el terreny de la continuïtat i de la implantació d’accions
de caràcter solidari i de reivindicació de la identitat occitana. La participació va sobrepassar
les 300 persones.

La jornada inaugural del diumenge 16 de
juliol va coincidir amb l'organització d’una
trobada d'alcaldes i electes occitans i de
representants de viles occitanes i
catalanes agermanades. Aquesta
jornada, que va durar tot el dia, va ser
presidida pel síndic d’Aran i va comptar
amb la participació destacada del
president de la Generalitat, Jordi Pujol,
que va pronunciar la conferència
inaugural. Altres actes importants van ser:
seminari de Joeni Aranesi-Occitans e
Catalans, música tradicional catalana i
occitana,   Cors  de  formacion  de  guides

deth  patrimoni,  curs Conservacion e intervencions basiques sus pergamin, curs Concèptes
basics deth bilingüisme e dera educacion en contèxti multilingües, curs Eth relèu dera Val
d’Aran, Gestion der us sociau des espacis naturaus. També es van fer diverses
conferències (“Vocabulari tecnic aranés-anglés” , “ Estudi etnolingüistic dera Val d’Aran” ,
“Otto Winkelman: aportacion ar estudi der aranés” ,  “Es mieis de comunicacion e er aranés” ,
“Aran e eth Bisbat de Comenges en sègle XVIII” , “ Occitània e Catalonha, dus modèls
identitaris” , “Er estat der Estat pluriculturau” ), un Seminari de cultura occitana, la presentació
del crèdit variable Occitan-aranés entath 2au. cicle d’ESO, una taula rodona sobre les
Perspectives sus era situacion juridica der aranés i la presentació de la publicació
Coneishement der aranés a partir des resultats deth cens lingüistic 1996.

3. Administració, justícia, empresa i audiovisual

3.1. El pla de normalització lingüística a l'Ajuntament de Vielha: l'Indexplà
El Consell General i el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya han signat
un conveni per a la  promoció de  l'aranès (3 de gener de 2000), per donar suport tècnic i
assessorament professional per al funcionament i l'aplicació de l'Indexplà a l'Ajuntament.
S'han fet enquestes al personal per conèixer el seu nivell d'ús de l'aranès, s'han presentat
els resultats, s'han proposat accions concretes i s’han iniciat classes d’aranès per al
personal de l'Ajuntament.

3.2. L'aranès a la justícia i a la banca
S’ha signat un conveni amb el Departament de Justícia i el Consell General del Poder
Judicial per iniciar un procés per promoure i normalitzar l'ús de l'aranès a l’Administració de
justícia.

També s’han iniciat contactes i comunicacions amb diverses entitats bancàries per
promoure l'aranès a l'àmbit de la banca.
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3.3. L’audiovisual: Es tres bessoes
S'ha presentat a començament d'any la pel·lícula de dibuixos animats “Es sèt crabetes  e
eth lop”  de la sèrie Es tres bessoes. La presentació s'ha dut a terme als cinemes de
Bossòst, Les i Vielha, i en les quatre sessions fetes s'ha arribat a més de cinc-cents
espectadors. El síndic d’Aran ha regalat a tota la mainada de tres, quatre i cinc anys una
pel·lícula de dibuixos animats. Una segona pel·lícula d’aquesta sèrie (la tercera en aranès),
"Buffalo Bill", s'ha presentat a totes les classes de primària de la Vall d’Aran amb una guia
didàctica i un quadern per a cadascun dels infants. Els dies 3, 4 i 5 de maig es van passar
les pel·lícules per TV3 per tot Catalunya amb el sistema dual.

4. Ensenyament i universitat

L’any 2000 el Consell General de la Vall d’Aran ha assumit la transferència d’ensenyament
en els capítols corresponents a formació del professorat en llengua aranesa, a auxiliars de
conversa i a publicació de llibres de text. S’han organitzat per al curs 2000-2001 dos
seminaris per al professorat: un d’història de la Vall d’Aran i un altre per a l'elaboració d'un
diccionari bàsic.

L'elaboració de la guia didàctica de cara a la projecció de la pel·lícula de “Bufallo Bill”  i d’un
quadern per a cada alumne de primària i infantil, i la projecció de la pel·lícula a totes les
classes i escoles ha estat una altra de les  accions portades a terme en aquest àmbit. S’han
continuat les trobades de contacte i de coordinació amb els auxiliars de conversa, amb la
col·laboració del SEDEC del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, i també s’ha
col·laborat amb el SEDEC en l'aplicació de l'experiència de monitor de jocs de pati a l'escola
de Bossòst i a la de Les.

Pel que fa a la Universitat de Lleida (UdL), els contactes s’han  mantingut i millorat: s’ha
donat suport als treballs de recerca sobre “Capacitats e coneishements lingüistics”  i
"Inmigracion e integracion” ; s’ha signat un acord perquè es puguin impartir a la UdL els
continguts que donen dret als diplomes corresponents als exàmens del Consell General
d’Aran; s’ha treballat per aconseguir els fons econòmics que proporcionaran la Direcció
General de Política Lingüística i la Direcció General d'Ordenació Educativa perquè durant
l'any 2001 es pugui contractar un professor a la UdL per impartir cursos d’aranès i també per
atendre el reciclatge d’aranès dels alumnes de ciències de l'educació. El cost total d’aquesta
actuació, que assumeixen els departaments de Cultura i Ensenyament, és de 4.200.000
pessetes per any.

 5. La Comissió de Codi Lingüístic i el Consell Social de l'Aranès

Des de l'Oficina de Foment i Ensenyament de l'Aranès s’ha potenciat la Comissió de Codi
Lingüístic, integrada per 10 membres del món de la llengua i de l'ensenyament, que ha
permès corregir les normes ortogràfiques, i que treballa en l'elaboració d’estudis i
documents lingüístics i en la correcció de la toponímia dels mapes aranesos. Es preveu de
constituir formalment aquesta Comissió, que, sense perjudici de la unitat de la llengua
occitana, assumirà les funcions normatives respecte de l’aranès i, en concret, les d’elaborar
projectes i fer investigacions sobre l’aranès, llengua occitana d’Aran; proposar al Consell
General estudis i resolucions relacionats amb l’aranès, i iniciar un procés experimental
encaminat a determinar les diverses seccions que han de configurar el futur Institut
d’Estudis Aranesos, una de les quals serà el Departament de Lingüística.

Atès que l’any 1999 es van modificar parcialment les normes ortogràfiques, s’ha fet una
sessió per explicar aquest canvi al professorat.

Pel que fa al Consell Social de l’Aranès, al llarg del 2000 s’ha acabat l'elaboració del Pla
general de normalització lingüística de l'aranès i se n’ha fet la revisió. Abans de l’aprovació
definitiva del Pla general se n’ha fet una publicació provisional, que s’ha distribuït entre 400
persones, organitzacions i institucions perquè s’hi puguin fer totes les aportacions que es
considerin oportunes.
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