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I. OBJECTIUS I PRINCIPIS GENERALS

1. Els objectius generals de la política lingüística a Catalunya

“Forjada originàriament en el territori de Catalunya i compartida amb altres terres en les quals
rep també denominacions populars i fins i tot legals diverses, la llengua catalana ha estat
sempre la pròpia del país i, com a tal, s’ha vist afectada negativament per alguns esdeveniments
de la història de Catalunya que l’han portada a una situació precària. Aquesta situació és
deguda a diversos factors, com són la persecució política que ha patit i la imposició legal del
castellà durant més de dos segles i mig; les condicions polítiques i socioeconòmiques en què
es produïren els canvis demogràfics de les darreres dècades, i, encara, el caràcter de llengua
d’àmbit restringit que té, similar al d’altres llengües oficials d’Europa, especialment en el món
actual, en què la comunicació, la informació i les indústries culturals tendeixen a la mundia-
lització.”

Aquest paràgraf forma part del preàmbul de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüís-
tica, i presenten, de manera sintètica, les causes de la situació sociolingüística de la Catalunya
del canvi de segle. Aquesta situació es caracteritza perquè la llengua del país és poc conegu-
da per gairebé la quarta part de la població i es veu marginada, encara, d’alguns àmbits de l’ús
social, mentre que el castellà, una de les llengües amb més pes demogràfic del món i en forta
expansió internacional, llengua oficial a tot l’Estat, és usat preferentment per les institucions
estatals i les grans empreses, conegut per tothom i, com a conseqüència del fenomen migratori
dels anys 1950-1975, és la llengua familiar de gairebé la meitat de la població. A més, el català
afronta els reptes de la globalització i les noves tecnologies, de la societat de la comunicació
i de la informació, de la nova immigració, de la industrialització de la cultura amb un paper
cada cop més puixant de l’audiovisual, el de l’adaptació del nostre lèxic a les necessitats del
futur, i molts d’altres.

La recuperació del català, d’acord amb la realitat esmentada, exigeix, segons el mateix preàmbul
de la Llei, una política lingüística que ajudi eficaçment a normalitzar la llengua pròpia de
Catalunya i que, alhora, garanteixi un respecte escrupolós als drets lingüístics de tots els
ciutadans i ciutadanes.

Aquest és el doble objectiu de la política lingüística del Govern de la Generalitat, la qual,
d’acord amb l’article 3 de l’Estatut d’autonomia, té per finalitat

• que tothom conegui les dues llengües oficials, català i castellà, i

• que el català, com a llengua pròpia del país, tingui la presència adequada en tots els
àmbits de la relació social.

La Llei de política lingüística estableix el marc general de mesures que cal que el Govern
adopti per arribar a aquests objectius. Aquestes mesures fan referència a l’Administració pública,
l’ensenyament, els mitjans de comunicació institucionals i privats, les indústries culturals i de
la llengua, les noves tecnologies i Internet, el món socioeconòmic, les relacions amb els altres
territoris de parla catalana, la projecció exterior i d’altres.

Pels seus objectius, la política lingüística catalana és, alhora, social, cultural i nacional. Social
perquè aprofundeix en la igualtat dels ciutadans de Catalunya i s’enforteix la cohesió social del
país; cultural, perquè el català és el primer patrimoni cultural de Catalunya i la veu en què
s’expressa originàriament la cultura catalana, i nacional, perquè conservant i enfortint el cata-
là també s’enforteix la identitat col·lectiva i nacional.

En els informes sobre política lingüística corresponents als anys 1999 i 2000 s’ha remarcat
que la política que du a terme el Govern per avançar cap a la consecució d’aquells objectius
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bàsics té un grau elevat de suport social,1  que és un dels seus actius principals. L’any 2001
s’ha mantingut aquest suport i en les enquestes d’opinió que encarrega el Govern de manera
periòdica per conèixer la valoració ciutadana de la seva acció, la política lingüística ha conti-
nuat essent la més valorada de totes les accions sectorials i ha obtingut sempre una qualifica-
ció superior a 6 en una puntuació d’1 a 10.

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 1999 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

 Juliol 2001 6,08 6,44 Primera

 Desembre 2001 6,08 6,51 Primera

Nota: En els baròmetres de 2001 la mostra ha estat de 1.400 entrevistes. En els baròmetres dels anys anteriors era de 800.

2. El programa del Govern, les mocions del Parlament i les recomanacions del Consell
Social de la Llengua Catalana

2.1 El programa del Govern per a la sisena legislatura
L’any 2001 el Govern, i més en concret el Departament de Cultura, ha continuat aplicant el seu
programa per a la sisena legislatura que el conseller Jordi Vilajoana va presentar 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 del mateix any. El programa establia disset objectius
generals que el conseller va considerar com a prioritats.

D’aquests disset punts, que figuren a l’informe sobre política lingüística de 2000,2  alguns han
estat complerts en la seva totalitat com és el cas del desplegament reglamentari de la Llei 1/
1998, l’acord amb FEDICINE en relació amb el Decret 237/1998 i el doblatge al català de
pel·lícules estrangeres, la constitució de l’Institut Català d’Indústries Culturals, la participació a
l’Any Europeu de les Llengües, l’increment de la col·laboració amb el Govern de les Illes

1. Segons l’estudi La política lingüística de la Generalitat i sobre l’aplicació de la Llei 1/1998, realitzat el mes de febrer de
1999 per l’Institut DYM, el 83% de les persones enquestades estava d’acord que tota la ciutadania de Catalunya cone-
gués 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 i tan sols el 8,7% hi estava en contra.

2. Vegeu l’Informe sobre política lingüística de l’any 2000, al BOPC número 213, pàgines 4-5;  i a l’edició del Departament
pàgines 12-14.
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Balears o la ratificació per part d’Espanya de la Carta europea de les llengües regionals o
minoritàries, mentre que s’ha avançat en l’acompliment dels altres que exigien una actuació a
termini mitjà, com és el cas de l’elaboració del Nomenclàtor toponímic oficial o la creació d’un
organisme estable per a la projecció exterior de la llengua catalana. Altres actuacions reque-
reixen un esforç permanent que s’ha continuat fent de manera sostinguda, constant i alhora de
manera renovada.

2.2. Els mandats del Parlament de Catalunya
Com ha succeït en els anys precedents,3 l’any 2001 el Parlament de Catalunya ha aprovat
diverses mocions i resolucions en matèria de política lingüística.

Pel que fa a les mocions, cal destacar la 98/VI, de 31 de maig, sobre la realitat de la imposició
històrica del castellà, el respecte dels drets lingüístics i el ple reconeixement del plurilingüisme
per l’Estat espanyol i el foment de l’ús de la llengua catalana, i la 104/VI, de 14 de juny, sobre
el nou impuls del Consorci per a la Normalització Lingüística.

En la primera d’aquestes mocions, el Parlament, després de manifestar el seu malestar pel
desafortunat contingut de determinades declaracions d’alts responsables de les institucions
de l’Estat que negaven la imposició històrica del castellà i la persecució política de la llengua
catalana, recorda que continuen en vigor més d’un centenar de disposicions normatives de
l’Estat que exclouen l’ús del català en determinats àmbits o bé atorguen primacia al castellà
sobre les altres llengües oficials. Manifesta que el català està encara en una situació d’inferioritat
respecte al castellà i que a Catalunya no ha assolit plenament la fita de la igualtat quant a drets
i deures lingüístics de la ciutadania que marca l’Estatut.

Tot seguit, insta el Govern a:

a) Coadjuvar amb tota persona que ho sol·liciti a exercir, en qualsevol instància, les accions
polítiques, administratives i judicials que siguin pertinents per fer efectiu l’exercici dels drets
lingüístics.

b) Presentar, dins de l’any 2001, un balanç programa del grau de compliment de la Resolució
469/V, sobre presentació al Parlament de propostes de modificació de normatives estatals
relatives a la normalització plena de la llengua catalana, i de les perspectives d’avançar-hi,
i també una proposta de resolució per presentar al Congrés dels Diputats proposicions de
llei que modifiquin les normatives estatals amb rang de llei que encara dificulten o impedei-
xen l’ús de la llengua catalana i de les altres llengües oficials, amb l’objectiu d’avançar cap
al ple reconeixement de la realitat plurilingüe de l’Estat.

c) Elaborar un programa de bonificacions i exempcions fiscals per a fets relacionats amb l’ús
i el foment de la llengua catalana, que es pugui incorporar, si s’escau, a la Llei de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per a 2002.

d) Elaborar, dins l’any 2001, un programa específic de desplegament de l’article 34 de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de l’article 27 de la Llei 3/1993, de 5 de març,
de l’Estatut del consumidor, per fomentar l’ús del català en l’etiquetatge de productes i
l’edició de catàlegs, manuals i altres materials informatius destinats als consumidors.

La Moció 104/VI, després de valorar de manera positiva l’acord institucional entre la Genera-
litat i el món local que fa possible el Consorci per a la Normalització Lingüística i la tasca que
aquest ha dut a terme en els deu darrers anys per promoure l’extensió del coneixement de la

3. L’any 2000, en concret, la Moció 14/VI, de 26 d’abril, i la Moció 38/VI, de 26 d’octubre. Vegeu l’Informe sobre política
lingüística de l’any 2000, pàgines 5 i 19-20 del BOPC número 213 i 14 i 39 de l’edició del Departament de Cultura. Pel
que fa al compliment de la primera de les dues mocions, vegeu l’Informe publicat al BOPC número 142, pàgina 88.
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llengua catalana entre la població adulta i fomentar-ne l’ús i de reconèixer el compromís
professional del personal del Consorci amb aquests objectius, insta el Govern a:

a) Impulsar i accelerar l’adaptació del Consorci per a la Normalització Lingüística als canvis
que s’han produït els darrers anys en el camp tecnològic, social, sociolingüístic i legislatiu,
d’acord amb els ens locals consorciats i en la línia encetada per acord unànime del seu
plenari de la primavera del 1998, i a incorporar-los en el programa de l’any 2002, que ha
d’ésser aprovat en el seu plenari.

b) Incrementar, d’acord amb les necessitats d’aquestes noves estratègies i el objectius de la
Direcció General de Política Lingüística, l’aportació econòmica per als pressupostos del
Consorci per a la Normalització Lingüística per al 2002.

c) Plantejar en el si del Consorci per a la Normalització Lingüística la possibilitat d’augmentar
el percentatge de la participació de la Generalitat mantenint-hi, en tot cas, la participació
imprescindible dels ens locals.

d) Mantenir l’oferta de cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística als ajuntaments,
fins i tot als no consorciats, en les condicions de coparticipació actuals, sempre que ho
permetin la demanada prevista i les prioritats estratègiques del Consorci.

e) Proposar en el conveni col·lectiu del personal del Consorci per a la Normalització Lingüística
l’adequació a les categories dels treballadors de l’Administració de la Generalitat, en la línia
d’aprofundir els acords establerts en els convenis per als anys 1999-2000.

f) Fer públic, anualment, en la memòria d’activitats del Consorci per a la Normalització
Lingüística i en tots els seus centres, un informe avaluatiu dels resultats dels convenis
signats amb empreses o organitzacions per a l’extensió de l’ús social de la llengua catalana
i publicar-ne un resum en l’Informe anual sobre política lingüística que estableix l’article
39.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, el qual ha de contenir també
l’informe avaluatiu dels convenis signats per la Direcció General de Política Lingüística.

g) Definir les competències del Consorci per a la Normalització Lingüística pel que fa a les
polítiques que ha de desplegar en el seu àmbit.

2.3. La presentació de l’Informe sobre política lingüística de l’any 2000 i les recomanacions del
Consell Social de la Llengua Catalana
A banda dels objectius generals de la Llei de política lingüística i els específics marcats pel
Parlament i el Govern de Catalunya, cal ressenyar també les recomanacions que, en donar el
vistiplau a l’Informe sobre política lingüística de l’any 2000, va fer el Consell Social de la
Llengua Catalana en la seva sessió de l’11 de juliol de 2001.4

De manera especial, el Consell:

1. Va valorar negativament que el pressupost destinat a política lingüística l’any 2000 no s’hagi
actualitzat en relació amb l’any anterior i considera convenient que per als propers exercicis
s’incrementi.

2. Va insistir en la conveniència d’individualitzar els processos de selecció, tant en l’àmbit de
la justícia com en els dels notaris i dels registradors.

3. Va considerar que cal ampliar l’oferta d’ensenyament del català als immigrants i procurar
fer-los veure que la llengua és un factor de primera importància per a la integració a Catalunya.

4.Vegeu el BOPC número 213, pàgines 81-91
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4. Va entendre que és del tot inacceptable que el nombre d’espectadors de cinema en català
sigui merament testimonial i va demanar mesures per acostar aquest percentatge al que ja
tenen altres mitjans com la ràdio i la televisió.

5. Va instar a l’establiment de convenis amb els principals portals d’Internet perquè incloguin
el català com a opció.

6. Va considerar convenient continuar la política de col·laboració amb el Govern de les Illes
Balears.

7. Va demanar dades del rendiment del desplegament dels lectorats de català i nous enfoca-
ments per acostar els casals catalans a l’exterior als temps actuals.

8. Va demanar, una vegada més, una coordinació més estreta entre tots els departaments de
la Generalitat i la cerca de fórmules que permetin que, des del Departament de Cultura, es
pugui fer amb més eficàcia la tasca de coordinació interdepartamental.

2.4. El Pla interdepartamental d’immigració
Un dels fenòmens que incideixen amb més força sobre la societat catalana dels darrers anys,
comú a tota l’Europa Occidental, és el de l’anomenada nova immigració. A Catalunya, històri-
cament terra de pas i d’acollida, aquest fenomen té precedents recents. Al llarg del segle XX,
Catalunya va rebre dues fortes onades migratòries, una a la dècada dels anys 20 i l’altra entre
els anys 1950 i 1975, que han marcat profundament la seva realitat sociolingüística.

Catalunya va passar de 3.200.000 habitants el 1950 a gairebé 5.700.000 el 1975, amb un
augment de població del 75% i, en concret, només en el període 1962-1965 van arribar-hi
415.482 persones (104.000 per any) procedents de la resta d’Espanya. Aquesta nova població
es va concentrar bàsicament a les ciutats del cinturó de Barcelona, unes ciutats que van
créixer de manera desmesurada. En quatre anys Cornellà, per exemple, va passar de 24.700
habitants a 53.000 (114% d’increment), Santa Coloma de Gramenet de 32.000 a 58.000 (78%),
l’Hospitalet de Llobregat de 123.000 a 180.000 (47%) i Badalona de 92.000 a 125.000 (34%).

La immigració actual, procedent de l’Amèrica Llatina, el Magrib, l’Àfrica subsahariana, el
Pakistan i la Xina, té característiques ben diferents de la d’anys anteriors perquè procedeix
d’entorns culturals molt diversos i contrasta amb la societat d’acollida en aspectes educatius,
religiosos, socials, econòmics, alimentaris i molts d’altres. A més, arriba a Catalunya ben
sovint amb desconeixement de les dues llengües oficials i no només del català.

Pel que fa a la repercussió demogràfica del fenomen, cal remarcar que, segons l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), en els darrers tres anys Catalunya ha guanyat 270.000
habitants, tal com resulta de la taula següent.

Taula 2. Evolució de la població de Catalunya. 1998-2001

Any 1997 1998 2000 2001

Població    6.147.610    6.207.533       6.261.999     6.361.365

Increment 59.923 54.466  99.366

Dades corresponents a la revisió del cens l’1 de gener de l’any següent.

El contingent de residents estrangers més nombrós és el de nacionalitat marroquina, que,
amb 75.978 persones, constitueix el 32,71%. Segueixen el de nacionalitat francesa (11.270),
peruana (10.743), alemanya (9.942), xinesa (9.555), italiana (8.190) i equatoriana (7.948).
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Per atendre de la millor manera les necessitats del col·lectiu de la nova població i, alhora,
facilitar la seva integració en la societat catalana, el 18 de juliol el Govern va aprovar el tercer
Pla interdepartamental d’immigració 2001-2004, elaborat per la Secretaria per a la Immigra-
ció, constituïda a l’inici de la legislatura.

El Pla vertebra 133 programes d’actuació, i està estructurat
en 15 eixos temàtics, que tenen com a objectius

• l’articulació d’un model d’integració basat en el respecte
per la diversitat,

• la promoció del sentiment de pertànyer a una sola comuni-
tat,

• alhora que implica un compromís del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya d’oferir els elements bàsics que compor-
ten el procés d’integració.

És responsable de l’execució del Pla cadascun dels departa-
ments que hi tenen programes d’actuació, els quals comp-
ten amb el suport de la Secretaria per a la Immigració, que
té com a missió assegurar l’aplicació de les actuacions acor-
dades pels òrgans interdepartamentals existents, que són la
Comissió Interdepartamental d’Immigració, creada el 1993 i

modificada pel Decret 125/2001, de 15 de maig, i el seu Consell Assessor, que és l’òrgan
col·legiat de consulta i participació externa en matèria d’immigració.

La Comissió Interdepartamental d’Immigració és l’instrument de seguiment i coordinació de
les actuacions que es duen a terme a Catalunya en aquesta matèria. Funciona en Ple o en
Comissió Permanent, que va ser constituïda el 23 d’octubre de 2001, i el Departament de
Cultura hi és representat, tant en el Ple com en la Comissió Permanent, pel director general de
Política Lingüística atesa l’especial incidència de la qüestió immigratòria en l’evolució de la
situació del català. Els altres departaments representats en la Comissió Permanent són els
d’Ensenyament, Sanitat, Treball, Economia i Finances, Política Territorial i Obres Públiques,
Justícia i Benestar Social.

Alguns dels programes del Pla tenen en compte la necessitat de preveure l’aprenentatge de la
llengua catalana per part de la nova població i, també, la de formar de manera adequada el
personal que ha d’atendre aquestes noves necessitats. En concret, l’aspecte lingüístic és trac-
tat en un dels eixos temàtics, el de llengua i identitat catalanes, amb deu programes, cinc dels
quals són aprenentatge de la llengua; formació del professorat; elaboració de recursos didàc-
tics i materials de suport; elaboració del Nivell Inicial de la programació de llengua catalana, i
dinamització cultural i lingüística. Òbviament en l’aspecte de l’aprenentatge de la llengua
l’ensenyament obligatori als infants i al jovent és clau i, en aquest sentit, el paper del Departa-
ment d’Ensenyament i del sistema educatiu en general és del tot essencial. Atendre les neces-
sitats d’aprenentatge de la llengua catalana d’aquesta nova població és un altre dels grans
objectius que, en matèria de política lingüística, s’ha marcat el Govern.

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

3.1. El desplegament reglamentari
L’any 2001, tot continuant el desplegament reglamentari de la Llei de política lingüística, s’han
aprovat o elaborat els sis decrets següents, que se sumen als 11 aprovats entre febrer de 1998
i desembre de 2000:

• 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, que dota Catalunya d’una Comis-
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sió Interdepartamental, amb funcions semblants a les dels organismes similars que existei-
xen a França, els països de parla alemanya, el Quebec, Letònia, o el País Basc.

• Decret 60/2001, de 23 de gener, pel qual es regula el procediment per al canvi de denomi-
nació dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades, que permetrà ofi-
cialitzar les conclusions de la Comissió en relació amb el Nomenclàtor toponímic oficial.

• 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, que estableix el requisit de coneixement de català, establert
en el nivell C o el nivell B segons els casos.

• Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre acreditació i certificació de coneixements de català,
que unifica els sistemes anteriors dels certificats internacionals de català i la Junta Permanent
de Català, prescindeix d’aquesta darrera, que queda extingida, estableix cinc nivells de
coneixement d’acord amb les especificacions del Consell d’Europa i l’ALTE amb la creació
d’un nou nivell A i estableix, també, un nou certificat específic de coneixement de llenguat-
ge jurídic.

• Decret 213/2001, de 24 de juliol, de protecció dels drets del consumidor i l’usuari en la
prestació de serveis de naturalesa duradora, l’article 18 del qual disposa que tots els
establiments han d’estar en disposició de lliurar a l’usuari tota la informació i documentació
que preveu el Decret almenys en català.

• Decret 347/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial,
que estableix, a l’article 15, que “Tota la informació dirigida a les persones usuàries, tant als
bancs solars, com al local, de consells d’instruccions d’ús, així com d’informació de preus,
ha d’estar com a mínim en català”.

També cal esmentar el Decret 99/2001, de 3 d’abril, de primera modificació del Decret 36/
1998, de 4 de febrer, de mesures per a l’aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística, que, d’acord amb les necessitats actuals, va donar per extingida la Comissió As-
sessora de Llenguatge Administratiu, i el Decret 43/2001, de 6 de febrer, pel qual es constitueix
la Comissió Interdepartamental per a l’Any Europeu de les Llengües, el qual va establir una
Comissió per commemorar l’Any des de l’òptica catalana.

L’any 2001 també s’ha acabat la tramitació del Projecte 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 elaborat conjuntament per la Direcció
General de Política Lingüística i la Secretaria General de la Funció Pública. El text va ser
sotmès al Dictamen 452/01 de la Comissió Jurídica Assessora, que el va emetre el dia 25
d’octubre. Es preveu d’aprovar-lo dins del primer semestre de 2002.

El Decret 49/2001, de 6 de febrer, va ser impugnat per les seccions sindicals corresponents
al personal concernit, les quals van demanar-ne, també, la suspensió. El Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya va acceptar aquesta suspensió en interlocutòria d’11 de juny. La
part actora reclamava que es declarés la nul·litat de l’establiment del requisit d’acreditació
del coneixement de català al personal interí de l’Administració de justícia (establert a l’em-
para de l’article 13.5 de la Llei de política lingüística) al·legant que això comportava una
desigualtat entre aquest personal i el personal fix de nomenament estatal. També al·legava
que el nivell de coneixement que s’exigia era excessiu. La Sentència de 18 de desembre de
2001 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
va estimar parcialment el recurs interposat contra l’Ordre del Departament de Justícia de 10
de març de 1998. La Sentència va resoldre que la Generalitat pot establir el requisit de
coneixement de català i, per tant, va considerar l’Ordre ajustada a la Llei. Pel que fa a la
llengua, la sentència únicament anul·la l’article 5.1 quant a l’exigència del nivell B de català
per als agents judicials. El recurs contra el Decret 49/2001 està pendent de la resolució
judicial definitiva.
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3.2. Les dotacions pressupostàries
El pressupost de la Direcció General de Política Lingüística per a l’any 2001 va ser de 2.113
milions de pessetes, sense comptar el capítol primer, amb un creixement de vint milions (1%)
respecte del de 2000, que va ser de 2.093 milions de pessetes. Tot i que l’increment és molt
moderat cal recordar que en el període 1997-2001 el pressupost de la Direcció General ha
passat de 1.484 milions de pessetes a 2.113, amb un creixement mitjà en el període del 10,6%
anual. La resta de dotacions del Departament de Cultura per al foment de la llengua i la cultura
en català també han tingut, entre 2000 i 2001, increments moderats.

D’altra banda, i tal com s’ha indicat en els informes sobre política lingüística dels anys ante-
riors, tot i que correspon al Departament de Cultura de dirigir l’aplicació de la política lingüís-
tica que estableix el Govern, tots els departaments de la Generalitat s’hi impliquen i alguns
dels seus grans eixos, com són l’ensenyament, els mitjans de comunicació de la Corporació
Catalana de Radio i Televisió i el funcionament de l’Administració en català, no són comptats
en aquestes partides. Tampoc no s’hi compten els programes d’ensenyament d’adults del
Departament de Benestar Social o formació ocupacional del Departament de Treball, els de
foment del català a l’Administració de justícia, els d’atenció sanitària, els de recerca i societat
de la informació o el desplegament dels mossos d’esquadra, tot i que tenen una influència
decisiva sobre l’ús del català als sectors als quals s’apliquen.

A títol indicatiu destaquen els imports destinats pel Departament de Cultura a les institucions
o activitats següents:

Taula 3. Pressupost del Departament de Cultura destinat al foment del català

Actuació 1998 1999 2000 2001
MPTA MPTA MPTA MPTA

Premsa en català 704 853 860     875

Llibre en català (1) 220 307 337 365

Producció cinematogràfica 470 706 684 817

Doblatge de pel·lícules   50   54 192 194

Vídeo 23   20   22     8

Producció discogràfica i cançó  44   47   53   56

Informàtica. Indústries de la llengua * 110 208   20 109

Consorci per a la Normalització Lingüística     1.300           1.340 1.370 1.370

Centre de Terminologia TERMCAT 152 159 167 178

Organitzacions sense ànim de lucre (2)   64   83   93   99

Lectorats catalans a l’exterior * 100 100 110 110

Institut d’Estudis Catalans* 446 508 567 615

1. L’informe de 2000 només va incloure el suport genèric
2. No comptabilitza els ajuts atorgats a diverses entitats pel Departament de la Presidència.
 *  Conjuntament amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

3.3.Les exempcions fiscals per actes favorables al foment del català
D’acord amb la previsió de l’article 37 de la Llei de política lingüística i seguint el mandat de la
Moció 98/VI del Parlament de Catalunya, el Departament de Cultura va elaborar un pla de
mesures fiscals amb bonificacions per a actes de foment del català. En concret, es va propo-
sar d’introduir a la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2002 les següents mesures:

a) A l’impost sobre la renda, una reducció, a la quota de l’impost, del 15% dels donatius a
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entitats sense ànim de lucre que tinguin per finalitat el foment del català i una altra reducció
del 15% a la base liquidable de les despeses fetes pels subjectes passius per matricular-se
a cursos d’aprenentatge de català.

b) A l’impost sobre actes jurídics documentats, una bonificació del 10% a la base imposable
de les escriptures de préstec hipotecari redactades en català, amb un màxim de 5.000
pessetes per document que s’hauria d’estalviar el contribuent que és la persona prestatària.

c) I a l’impost de grans superfícies comercials, una bonificació del 10% a la quota tributària de
l’impost quan el subjecte passiu acredités, simultàniament, que dóna compliment als reque-
riments de l’article 32.3 de la Llei de política lingüística i que etiqueta en català, o també en
català, una part significativa dels seus productes de marca blanca.

D’aquestes mesures la primera va ser incorporada a l’article 1 de la Llei 21/2001, de 28 de
desembre, de mesures fiscals i administratives, que estableix una deducció del quinze per
cent en la quota íntegra de l’Impost sobre la renda de les persones físiques en la part que
correspon a la Generalitat per donatius a favor de fundacions o associacions que tinguin per
finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin en el cens d’aquestes entitats que elabo-
rarà el Departament de Cultura. Aquesta bonificació és independent de totes les altres que
preveu la Llei de l’impost sobre la renda.

Tot i que les altres dues propostes no van ser incorporades a la Llei per dificultats tècniques
que és probable que puguin ser superades per als pressupostos de l’any 2003, cal remarcar el
fet que per primer cop s’hagi establert per llei una bonficació amb caràcter general per a actes
relacionats amb el foment de la llengua catalana. La via de la desgravació fiscal sembla
adequada per promoure actes i actituds favorables a la llengua catalana per part d’aquelles
persones poc motivades de manera espontània. És, per tant, un bon complement a la via de
les subvencions directes que s’atorguen, en principi, a persones o entitats que es proposen de
realitzar les activitats subvencionades.

3.4. La legislació de l’estat: la ratificació de la Carta eu-
ropea de les llengües regionals o minoritàries i els do-
cuments d’identitat
El 9 d’abril de 2001 el Govern de l’Estat va presentar al
Consell d’Europa l’Instrument de ratificació per part d’Es-
panya de la Carta europea de les llengües regionals o
minoritàries d’acord amb l’autorització votada per les
Corts Generals l’any abans. El dia 1 d’agost la Carta va
entrar en vigor a Espanya. Amb aquest motiu, el Depar-
tament de Cultura va procedir a editar la versió catala-
na de la Carta amb marca de les mesures adoptades
per Espanya i uns antecedents i notes complementà-
ries. A final de l’any 2001 ja eren 14 els estats europeus
que havien ratificat la Carta, dels quals vuit són de la
Unió Europea. Cal recordar, a més, que el mes de no-
vembre, a iniciativa dels diputats catalans, el Parlament
Europeu va adoptar una resolució en la qual ha reiterat
la seva recomanació a ratificar-la als estats que encara
no ho han fet, entre els quals hi ha França i Itàlia.

Tal com es remarcava a l’Informe de 2000, l’Estat ha
optat per la modalitat més alta de protecció en totes les mesures que preveu la Carta, que
s’aplica 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, i també a
l’aranès, al català i l’aragonès a 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”. Atès que la Carta ha passat a
formar part de l’ordenament jurídic espanyol els seus principis s’hauran de tenir en compte, a
partir d’ara, en la interpretació de tota la normativa lingüística, cosa que ha de repercutir de
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manera beneficiosa sobre la llengua catalana en el conjunt dels territoris del seu domini lingüís-
tic situats sota la sobirania espanyola.

Pel que fa a la modificació de les normatives estatals que discriminen el català o en dificulten
la normalització, en la línia que han establert les resolucions del Parlament de Catalunya
469/V, aprovada el 30 de desembre de 1997, 14/VI, aprovada el 26 d’abril de 2000 i 98/VI,
aprovada el 31 de maig de 2001, el Parlament ha anat adoptant les següents propostes de
proposicions de Llei de modificació de normatives estatals:

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 docu-
ments 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.

Entre 2000 i 2001 totes les propostes han estat rebutjades per les Corts Generals.

Tot i això, el Govern de Catalunya ha tramès al Parlament català dues noves propostes:

• Proposició de llei orgànica de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder
judicial en matèria de funcionaris d’Administració de justícia, aprovada el 29 de maig.

• Proposició per la qual es modifica la Llei de 8 de juny de 1957, sobre el Registre Civil amb
l’addició de dos apartats a l’article 23, aprovada el 9 d’octubre

D’altra banda, el Parlament també va acordar enviar a les Corts una Proposició de llei per
facilitar la traducció al català de les denominacions socials en castellà, per mitjà de la Resolu-
ció 1084/VI, per la qual s’acorda de presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei sobre l’ús de les llengües de l’Estat en la denominació de les persones
jurídiques civils i mercantils.

Tot i el rebuig de les Corts Generals a les proposicions de Llei presentades pel Parlament de
Catalunya, s’han aprovat al Congrés (abril) i al Senat (novembre), respectivament, sengles
proposicions no de llei per les quals s’ha instat el Govern de l’Estat a introduir la llengua
catalana i les altres declarades oficials pels estatuts d’autonomia als documents nacionals
d’identitat i als segells i altres efectes postals.

Pel que fa als docu-
ments d’identitat, tots
els que s’expedeixin a
Catalunya seran neces-
sàriament bilingües, en
castellà i en català, amb
el benentès que el nom
de la persona titular i el
dels seus pares hi cons-
taran en català o en cas-
tellà segons figurin en el
Registre Civil i l’adreça
hi constarà, en principi,
en la forma catalana,
única oficial a Catalu-
nya. Aquesta mesura és
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vigent i efectiva des del dia 1 de desembre de 2001 i el dia 3, dilluns, primer dia hàbil per
obtenir-lo en català, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, es va presentar a una comissa-
ria de Barcelona per poder obtenir el seu, que havia caducat poc abans. El Departament de
Cultura ha col·laborat amb el Ministeri de l’Interior per establir el text català dels documents.

Finalment, en aquest apartat destinat a esmentar les disposicions de l’Estat que poden afavo-
rir l’ús de la llengua catalana es pot destacar que la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre,
reguladora del dret de petició, preveu a l’article 5 que a les comunitats autònomes amb llen-
gua oficial altra que el castellà, “els peticionaris tindran dret a formular llurs peticions a l’Admi-
nistració General de l’Estat en qualsevol de les llengües oficials i a obtenir resposta en la
llengua de llur elecció”.

4. Les actuacions de difusió

4.1 L’informe sobre política lingüística de l’any 1999
D’acord amb l’article 39.3 de la Llei 1/1998, el 17 de juliol el conseller de Cultura, Jordi Vilajona,
va presentar al Parlament l’Informe sobre política lingüística de 2000. Prèviament, el dia 11
del mateix mes, l’Informe havia estat presentat i debatut en el Consell Social de la Llengua
Catalana, que el va valorar positivament i va aprovar el dictamen corresponent. El Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya, número 213/VI, de 12 de setembre, va publicar íntegre
aquest informe juntament amb el dictamen del Consell Social.

El Departament de Cultura també ha editat l’Informe sobre política lingüística 2000 i n’ha fet
difusió per mitjà de totes les unitats de l’Administració i del Consorci per a la Normalització
Lingüística i, també, a especialistes en matèria de sociolingüística i de planificació lingüística
de Catalunya, de l’Estat i de l’estranger. L’Informe es pot consultar a l’adreça d’Internet http://
www:cultura.gencat.es/llengcat en català, en castellà i en anglès.

D’acord amb les indicacions del Consell Social, l’Informe de 2000 segueix la mateixa sistemà-
tica que el de 1999 per tal de facilitar l’acumulació de les informacions i la comparació de les
dades i de les actuacions.5  Això facilita, a més, l’ús del document com a presentació general
de la política lingüística del Govern. L’informe contenia un capítol específicament dedicat a
l’estudi de l’evolució del coneixement i de l’ús del català en els darrers vint-i-cinc anys, del
qual resulten les dades, sabudes, de l’increment del coneixement, del manteniment de les
masses demogràfiques pel que fa a la llengua familiar (amb absorció per part del català del
considerable diferencial de natalitat entre les dues) i la penetració del català en molts àmbits
de la vida social on la seva presència era quimèrica vint anys abans.

4.2. Difusió especialitzada
En un altre sentit s’ha continuat fent difusió, en part amb la
col·laboració dels ajuntaments de Catalunya, de la col·lecció de
vuit tríptics A dreta llei. Aquests materials, editats entre 1999 i
2000, contenen informació sobre noms i cognoms; documents
notarials; documents bancaris, mercantils i d’assegurances; to-
ponímia; retolació comercial; hostaleria; atenció al públic, i co-
municacions empresarials. L’any 2001 s’han distribuït un total
de 85.000 exemplars, que se sumen als 450.000 distribuïts els
dos anys anteriors.

També han tingut continuïtat les revistes Llengua i Dret, única
de l’Estat especialitzada en dret lingüístic, que edita l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya des de 1982, i Llengua i

5. L’informe de 2001 segueix, també, la mateixa estructura i sistemàtica.
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Ús, editada des de 1995 per la Direcció General de Política Lingüística i especialitzada en
altres camps de la planificació lingüística. En els tres números editats el 2001 destaquen els
articles dedicats a la política lingüística al Quebec i a la collaboració entre les direccions
generals de política lingüística de Catalunya i de les Illes Balears.

4.3. Nous materials de divulgació
Per al procés de recuperació del català són fonamentals les actituds de la ciutadania vers la

llengua. Tres segles de marginació del català dels
àmbits oficials, de l’ensenyament i dels usos socials
més prestigiosos han comportat un cert desconei-
xement del seu valor real en relació amb la resta de
llengües habitualment considerades com a llengües
d’estat i de cultura.

Per promoure la difusió d’aquesta informació bàsica
l’any 2001 s’ha editat l’opuscle El català, llengua
d’Europa i s’ha donat suport a l’Enciclopèdia de la
llengua catalana, d’Edicions 62.

El primer d’aquests materials és un llibret de divul-
gació editat conjuntament per les direccions gene-
rals de Política Lingüística dels governs de Catalunya
i de les Illes Balears en el marc de les actuacions
realitzades per a la commemoració de l’Any Euro-
peu de les Llengües. L’opuscle, del qual s’han fet
edicions catalana, castellana, anglesa, francesa i ale-
manya, presenta una síntesi molt breu de la situació

actual del català i de la seva història i el compara amb les onze llengües d’estat que són
oficials i de treball a la Unió Europea —remarcant que n’hi ha cinc amb menys parlants al
continent (finès, danès, suec, portuguès i grec)—, amb les onze llengües dels estats que són
candidats a integrar-se a la Unió —nou de les quals tenen menys parlants que el català— i
amb el conjunt de 36 llengües que a Europa tenen la consideració de minoritàries —en relació
amb les quals el català és la primera, amb més parlants que la suma de gallec, occità i sard,
que ocupen els llocs segon a quart.

L’Enciclopèdia de la llengua catalana, d’Edicions 62, ha estat dirigida per Francesc Vallverdú
i és una obra col·lectiva feta amb amb l’ambició de dotar el català d’una obra de referència
interdisciplinària semblant a l’enciclopèdia sobre la llengua anglesa editada per la Universi-
tat de Cambridge. El llibre, un volum de 429 pàgines, ben documentat i il·lustrat amb foto-
grafies, gràfics i mapes, així com amb flaixos de resum o de complement, està dividit en
cinc apartats temàtics —“Història de la llengua”, “El català: estructura i ús”, “Situació actual
de la llengua”, “Llengua i persona” i “El català i el món”—, que es completen amb un glossari

i diversos índexs. Amb caràcter divulgatiu,
l’obra conté informació sobre els diversos
aspectes de la llengua, com són la història,
la literatura, la gramàtica i el lèxic, la situa-
ció legal i sociolingüística i les grans apor-
tacions fetes en aquesta llengua a la cultura
universal.

4.4. Informació institucional sobre la llengua
catalana a Internet
Amb la voluntat d’oferir també per Internet
informació sobre la llengua catalana, des del
Departament de Cultura s’administren tres
webs específics.
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Les pàgines de llengua del lloc web del
Departament de Cultura (http://cultura.
gencat.es/llengcat/), en les quals hi ha infor-
mació sobre organismes per al foment de la
llengua catalana, legislació lingüística, temes
d’assessorament lingüístic, informació de
llocs, mètodes i bibliografia per aprendre ca-
talà i els certificats de llengua catalana, així
com informacions diverses sobre pel·lícules
i programari en català i subvencions, així com
uns flaixos d’actualitat, han tingut 248.571
visites. L’any anterior en van tenir 145.604.

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 160.021 visites, tres vegades més que
les 49.859 de l’any anterior

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 Cercaterm, un servei automatit-

zat i multilingüe de consultes terminològiques, així com una bona pàgina d’enllaços amb
diversos webs d’interès per a la llengua catalana, la terminologia i la política lingüística, han
tingut 7.190.289 accessos, corresponents a 222.325 sessions d’usuari.

5. El seguiment de la situació social del català

5.1. El Consell Social de la Llengua Catalana
Amb l’objectiu d’afavorir el consens social favorable a la llengua catalana i dotar el Govern
d’un òrgan de consulta en matèria de política lingüística, el Decret 28/1991, de 18 de febrer, de
creació del Consell Social de la Llengua Catalana, va constituir l’esmentat Consell, que va ser
novament regulat pel Decret 148/2000, d’11 d’abril, del Consell Social de la Llengua Catalana.
El nou decret va adequar les funcions del Consell a les circumstàncies del moment i va preveure
la constitució d’una Comissió Permanent. A l’empara d’aquesta norma, el Decret 29/2001, de
23 de gener, de nomenament de vocalies, va renovar totalment la composició del Consell,
que va quedar format per les següents persones:

Josep M. Àlvarez, Antoni M. Badia i Margarit, Josep Manuel Basáñez, Sara Blasi, Ana M.
Bordas, Xavier Bosch Sancho, M. Teresa Cabré Castellví, Santiago Campo, Francesc Candel
Tortajada, Montserrat Capdevila Tatché, Oriol Casassas, Joan Castells Trius, Jordi J.Català
Gimeno, Josep Espar Ticó, Josep Faulí Olivella, Joaquim Ferrer Mallol, Ramon Font Bové,
Antoni Franco Estadella, Josep Guinart Solà, Javier Ibars Álvaro, Albert Jané, Ramon Llumà,
Joan Martí Castell, Lluís Martínez Sistac, Josep Millàs Estany, Antoni Mirambell Abancó, Carles
Mundó Blanch, Antoni Negre Villavecchia, Vicent Partal, Marcel Pascual Forns, Josep Pernau
Riu, Joan Josep Pintó Ruiz, Enric Piquet i Miquel, Miquel Puig Raposo, Josep M. Puig Salellas,
Josep Puigbó, Robert Rodergas, Jordi Roig Bonet, Clementina Roig Plans, Jordi Sarsanedas,
Sebastià Serrano, David Serrat Congost, Joan Triadú Font, Francesc Vallverdú Canes i Àn-
gels Viladot Presas.
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En la seva sessió de 9 d’abril el Consell va designar la Comissió Permanent que, presidida pel
director general de Política Lingüística, ha quedat integrada per Josep M. Àlvarez, Sara Blasi,
Santiago Campo, Montserrat Capdevila, Joan Martí, Carles Mundó, Vicent Partal, Josep M.
Puig, Francesc Vallverdú i Àngels Viladot.

El Consell s’ha reunit en sessió plenària els dies 9 d’abril i 11 de juliol i la Comissió Permanent
s’ha reunit els dies 23 de maig, 20 de juny i 17 d’octubre.

5.2. Estudis realitzats
La Direcció General de Política Lingüística, per mitjà de l’Institut de Sociolingüística, un dels
tres serveis en què s’estructura orgànicament, fa el seguiment de l’evolució de la situació de
la llengua catalana per mitjà de diversos estudis i projectes. L’any 2001 s’han encarregat els
següents:

• Els usos lingüístics en les indústries elaboradores o distribuïdores d’aigua envasada, realit-
zat per l’Institut DYM.

• Estudi sociolingüístic als supermercats de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà
i la Cerdanya, realitzat per Ipsos Eco-Consulting.

• El perfil sociolingüístic dels alumnes extracomunitaris dels cursos de català per a adults del
Consorci per a la Normalització Lingüística, realitzat pel Centre Informàtic d’Estadístiques i
Sondejos (CIES).

A aquests estudis cal sumar-hi l’Enquesta sobre usos i actituds lingüístics a Santa Coloma de
Gramenet, realitzat per un equip d’investigadors amb el suport del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística i de la Fundació Jaume Bofill, al qual s’ha donat suport.

5.3. L’Ofercat i altres instruments per mesurar l’ús del català
L’any 2001 s’ha acabat l’elaboració de l’instrument de mesura territorial de l’ús del català
anomenat Ofercat.

L’Ofercat, elaborat a partir del treball realitzat el 1999 pel Consorci per a la Normalització
Lingüística per mitjà del Centre de Normalització Lingüística L’Heura, de Santa Coloma de
Gramenet, amb l’assistència de la Direcció General de Política Lingüística, és un instrument
d’aplicació territorialitzada que facilita el coneixement de la realitat i de l’evolució del català a
pobles i ciutats per mitjà de la determinació de l’oferta de català en relacions públiques, no les
interpersonals, que pot rebre la ciutadania en una població. Per això agrupa la informació en
cinc sectors: administració pública, economia, societat i oci, mitjans de comunicació, i ense-
nyament i sanitat. Cada sector se subdivideix en diversos subsectors, dels quals s’observen
un nombre prefixat d’àmbits. Així tenim, per exemple, dins del sector d’ensenyament i sanitat,
el subsector ensenyament, amb 8 àmbits que cobreixen cada cicle d’ensenyament, tant el
públic com el privat o concertat. Per a cada àmbit 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) i, un cop fetes les observaci-
ons i mesurades de la manera convenient, s’obté una mitjana d’oferta de català per al conjunt
del territori o per cada un dels sectors o àmbits amb el suport d’una aplicació informàtica
específica.

El 2001 l’Ofercat ha estat experimentat a Tarragona, Manresa, Tremp, Lloret de Mar, el distric-
te de la Ciutat Vella de Barcelona i a Calvià, en aquest darrer cas d’acord amb els convenis de
col·laboració signats amb el Govern de les Illes Balears. Tot i el caràcter experimental de les
observacions, el seu resultat es pot considerar satisfactori atès que l’índex acusa les diferències
intuïdes en les sis localitats. A tall informatiu, s’ofereixen els gràfics finals de les observacions
efectuades a Catalunya l’any 2001



I. Objectius i principis generals

23

Taula 4. Resultat de l’Ofercat a sis poblacions catalanes

Mitjana Ensenyament Adm. Societat  Economia   Mitjans de
Ofercat i sanitat pública i oci     comunicació

Tremp 78 95 89 82 84 40

Manresa 78 96 91 79 81 41

Tarragona 68 88 75 72  66 40

Lloret 67 82 89 74 53 38

Ciutat Vella 61 80 66 66 55 37

Santa Coloma de Gr. 46 69 61 41 20 36

L’índex permet observar les diferències d’oferta d’ús de català que existeixen, segons les
poblacions, que són acusades, sobretot, en els àmbits d’economia, societat i oci.

A banda de l’establiment i l’experimentació de l’Ofercat, el 2001 s’ha continuat treballant amb
les dades de l’anomenat Sistema d’indicadors lingüístics, que consisteix en l’establiment i
implementació d’un sistema d’indicadors qualitatius, quantitatius i de gestió interdepartamentals
en l’àmbit de la llengua amb els objectius de conèixer l’impacte que tenen les activitats ante-
riors en els àmbits respectius, i també la situació d’ús del català en cada camp, facilitar la
presa de decisions entre els tres nivells de l’organització (polític, directiu i operatiu), i fer el
seguiment de l’activitat dels departaments de la Generalitat i d’altres organismes implicats en
la promoció de l’ús del català.

Durant aquest any s’ha treballat per disposar d’una base de dades amb les prestacions reque-
rides per tal de poder elaborar l’any 2002 el document Indicadors lingüístics, que contindrà les
dades corresponents als indicadors bàsics sobre la llengua catalana i que s’elaborarà amb
l’assessorament d’un comitè d’experts.
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II. LES  ADMINISTRACIONS  DE  CATALUNYA

1.  L’ús del català a les Administracions de Catalunya

1.1. La regulació de l’ús
Un dels instruments clau en qualsevol política lingüística és l’Administració, no tan sols en el
sentit de promoure polítiques de suport a la llengua, sinó per l’ús que es faci d’aquesta llengua
a les activitats administratives. L’ús d’una llengua i no d’una altra contribueix a generar prestigi
social per a la llengua de referència, a difondre’n l’ús en tots els serveis públics i a estendre’n
el coneixement en tots els àmbits.

A Catalunya, des del mateix moment de la recuperació de les institucions democràtiques, es
va fer una opció decidida per la catalanització de les administracions locals, primer, i de la
Generalitat després. La Llei de normalització lingüística de 1983 va establir que el català era
la llengua pròpia de la Generalitat i de l’Administració territorial catalana, de l’Administració
local i de les altres corporacions públiques dependents de la Generalitat. El 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, va fer el desplegament d’aquella normativa, i els articles 9 i 10 de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística, assumiren la normativa precedent i n’incrementaren el
rang.

D’acord amb la Llei, la Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques
de Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs
serveis han d’emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells, i també
l’han d’emprar normalment en les comunicacions i notificacions adreçades a les persones
residents en l’àmbit lingüístic català. Aquesta normativa s’entén desplegada pel Decret 107/
198, de 13 de març, abans esmentat, que és plenament vigent.

Així, doncs, el català és, a l’Administració catalana, la llengua de treball, és a dir, la llengua de
tots els documents interns i també de les notificacions externes. També és la llengua preferent
de servei al públic, sens perjudici de l’ús del castellà quan les persones interessades ho
demanen. En conseqüència, l’Administració i tots els seus serveis, educatius, sanitaris, culturals,
assistencials, mediambientals, de transports, policíacs i de tota altra mena funcionen normalment
en català. L’alt nivell de competències de servei públic que ha assumit la Generalitat fa que
aquesta normativa sigui clau en el procés de recuperació de la llengua catalana.

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 mitjançant l’aprovació de
reglaments adequats als mandats i als principis de la Llei 1/1998. Més enllà de l’aprovació o
no d’aquestes reglamentacions, els ajuntaments, consells comarcals, diputacions i universitats
catalanes treballen habitualment en català i constitueixen un dels pilars més forts de l’obra de
recuperació lingüística dels darrers anys.

1.2. La regulació del coneixement
D’acord amb l’article 11 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, “El personal al servei de les adminis-
tracions, 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”.

Per facilitar l’acompliment d’aquesta disposició, el mateix article preveu que el Govern ha de
garantir l’ensenyament del català al personal al servei de totes les administracions públiques
catalanes, inclosa la de Justícia, i fomentar mesures de reciclatge. També estableix que “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,



II. Les administracions de Catalunya

26

en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti, en els termes esta-
blerts per la legislació de la funció pública”.

El coneixement de català per part del personal al servei de les administracions públiques és
bàsic perquè hi pugui ser la llengua de treball, sobre la base del principi de llengua pròpia, i
també per fer efectiu el dret d’opció lingüística inherent a la doble oficialitat i que correspon als
ciutadans i ciutadanes. D’una manera indirecta també contribueix a l’extensió del coneixement
social de la llengua, atès l’elevat nombre de persones que formen el col·lectiu de treballadors
de les administracions.

El gener de 2002 l’Administració de la Generalitat de Catalunya tenia 38.612 persones en
actiu, de les quals 20.879, és a dir, el 54,07%, havien acreditat el coneixement de català
adequat. Això significa un increment de 1.974 persones i 2,79 punts percentuals en relació
amb l’any anterior, en què eren 18.905 persones, que representaven el 51,28% del total. De
les 20.879 persones que tenen acreditat el coneixement del català, 14.961 compten amb
certificació i la resta l’han acreditat en el moment d’accedir a la condició d’empleats públics
mitjançant una prova específica.

A la xifra de 38.612 persones no hi són comptats el personal docent, el personal estatutari de
l’Institut Català de la Salut, el personal de l’Administració de Justícia i els cossos de mossos
d’esquadra i de bombers. D’aquests, n’han acreditat el coneixement més del 98% dels do-
cents, i la totalitat dels que integren el cos de mossos d’esquadra.

1.3. L’acreditació del coneixement del català en els processos de selecció
L’acreditació del coneixement del català en els processos selectius per a l’accés a l’Administració
de la Generalitat la fa la Secretaria General d’Administració i Funció Pública, que els convoca,
amb el concurs de l’Escola d’Administració Pública, que organitza les proves per mitjà dels
òrgans de selecció, els quals compten amb l’assistència, amb veu i sense vot, d’un assessor
lingüístic que designa el director general de Política Lingüística.

Durant l’any 2001 s’han gestionat setze convocatòries de processos selectius per a l’accés a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya corresponents a l’oferta pública d’ocupació de
1999. En total, han aspirat a les places que s’hi oferien 12.717 persones, el 67,37% de les
quals ja tenien acreditació de coneixement del català. En els processos selectius corresponents
a l’oferta d’ocupació pública per als anys 2000 i 2001, sis en total, s’han ofert 267 places, a les
quals han aspirat 3.298 persones, de les quals el 49% estaven exemptes de la prova, una
prova que han superat més del 80% dels qui l’han realitzada.

Pel que fa als processos selectius de funcionarització dels grups A i B convocats l’any 2001, hi
ha hagut 289 aspirants, el 73,7% dels quals comptava amb l’acreditació prèvia del coneixement
del català. De la resta, quaranta-sis han fet la prova supletòria, que ha estat superada per vint-
i-vuit persones. Pel que fa al personal laboral fix, s’han gestionat quatre convocatòries amb
disset places i noranta-dos aspirants, dels quals seixanta-nou han estat exempts de la prova.
Les divuit persones que l’han feta, l’han superat.

Finalment, el coneixement de català ha estat valorat com a mèrit en un total de 1.695 llocs de
treball en concursos de canvi de destinació de personal laboral (193), concursos específics i
de lliure designació de personal funcionari (536), concursos generals de llocs base de personal
funcionari (850) i concursos generals departamentals (116).

Pel que fa als ens locals, durant l’any 2001 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 443 processos
selectius, amb un total de 1.625 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.
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També durant aquest any s’ha sig-
nat un conveni de col·laboració en-
tre la Direcció General d’Adminis-
tració Local i el Consorci per a la
Normalització Lingüística de Cata-
lunya per raó del qual els òrgans
de selecció comptaran amb un tèc-
nic del Consorci, amb veu i sense
vot, que tindrà cura de la prova de
català quan els aspirants no puguin
acreditar-ne el coneixement per
mitjà de títols o diplomes. També
s’han introduït models d’expedients

en el Sistema d’Informació d’Administració Local (SIAL).

1.4. L’ensenyament de català al funcionariat
Correspon a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
garantir l’ensenyament de català al funcionariat que no en
té el coneixement adequat i el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística li dóna suport pel que fa al personal al
servei de les administracions locals.

L’any 2001 l’Escola ha organitzat cent noranta cursos de ca-
talà per a funcionaris: cent vint per al personal de la Genera-
litat, quaranta-quatre per a funcionaris de l’Administració de
l’Estat i els seus diferents organismes autònoms i vint-i-sis
per mitjà dels sindicats. L’any anterior van ser 223 i el 1999,
248. El nombre total de persones inscrites a aquests cursos
és de 3.524, de les quals 2.787 van completar-los i 1.987
(el 71,3%) van obtenir certificat d’assistència i aptitud. El
nombre de cursos i d’assistents ha tingut tendència a dismi-
nuir un cop s’han fet les proves selectives que correspo-
nien a l’oferta d’ocupació de 1999. D’altra banda, s’ha incre-
mentat la col·laboració de l’Escola amb els serveis lingüístics
dels sindicats UGT i CCOO per oferir cursos al funcionariat a través d’aquests organismes.

Pel que fa als cursos per al personal de l’Administració local, el 2001 han estat organitzats de
manera íntegra per mitjà del Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya. En
total han estat vuitanta cursos amb 1.452 alumnes.

Taula 5. Cursos de català als funcionaris 1999-2000 (Escola d’Administració Pública i
Consorci per a la Normalització Lingüística)

1998 1999 2000 2001
cursos assistents cursos assistents cursos assistents cursos assistents

Generalitat 57  — 177 2.682 146 2.302 120 1.528

Ens locals 140  — 115 1.942 108 1.716   80 1.452

Estat 62 — 71 1.215 77 1.053 44 701

Sindicats     —    —     —   22    —   26    558

TOTAL   259     — 363 5.839 331 5.071 244 4.239

Nota: als anys 1999 i 2000 es van comptabilitzar de manera duplicada els cursos de l’Administració local. El 1998
no es van comptar els cursos específics. El 1999 hi va haver una campanya específica per a la formació del
personal del cos de bombers.
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1.5. L’assessorament lingüístic a la Generalitat i les altres administracions catalanes
Entre les funcions que atribueix a la Direcció General de Política Lingüística el Decret 36/
1998, de 4 de febrer, hi ha la 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.

Aquesta funció s’exerceix mitjançant la prestació d’assessorament als departaments que ofe-
reixen els serveis lingüístics a càrrec dels membres de la Xarxa Tècnica de Política Lingüísti-
ca, que dirigeix i coordina la Direcció General. La Xarxa Tècnica rep el suport, en matèria de
llengua, del Servei d’Assessorament Lingüístic de l’esmentada Direcció General i també el del
Centre de Terminologia TERMCAT, al qual correspon prestar l’assessorament terminològic als
departaments i coordinar-ne les activitats terminològiques.

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 respectivament, els quals també
tenen el suport de la Direcció General de Política Lingüística i del TERMCAT.

L’any 2001 el servei de consultes de
la Direcció General de Política Lin-
güística, que també atén els serveis
lingüístics privats i els professionals
de la llengua lliures, amb la qual cosa
realitza una funció de dinamització de
l’ús social del català, ha atès de ma-
nera personalitzada 6.486 consultes,
un 17,2% més que l’any 2000, en què
en va atendre 5.332. El 28,5%
d’aquestes 6.486 consultes ha estat
de l’Administració; el 26,1%, d’empre-
ses i particulars; el 19%, dels serveis
lingüístics sectorials o universitaris; el
12%, de professionals de la correcció

i de la traducció, i la resta correspon a usuaris diversos. Tot i que l’assessorament lingüístic
que requereix l’Administració de la Generalitat és servit per la Xarxa Tècnica, el servei de la
Direcció General li presta suport especialitzat. A banda de l’atenció personalitzada, telefòni-
ca o per correu electrònic, les pàgines de llengua del web de la Direcció General han tingut
55.295 accessos.

Per àrees temàtiques, gairebé la quarta part de les consultes corresponen a qüestions
d’onomàstica; un 15,9%, a informació general sobre bibliografia, recursos informàtics i serveis
professionals; un 12,6%, a qüestions de lèxic, i un 10,2% a convencions, com són l’ús de les
majúscules i les minúscules, les abreviacions, els tractaments protocol·laris i d’altres.

El mateix Servei d’Assessorament ha revisat i traduït 4.943 pàgines de textos d’àmplia difusió.
La revisió de textos ha representat el 60% (2.963 fulls de 293 sol·licituds diferents) i la traduc-
ció ha estat el 40%, amb 1.980 pàgines que corresponen a 345 sol·licituds. Entre els textos
traduïts o revisats n’hi ha molts de diferents organismes de l’Administració de l’Estat a Catalunya,
com són la Delegació del Govern a Catalunya, la Gerència del Cadastre, MUFACE, la Treso-
reria General de la Seguretat Social, el Ministeri de Medi Ambient, AENA, Correus i Telègrafs
i el Museu Militar de Montjuïc. També n’hi ha de RENFE, Ibèria i l’ONCE.

Pel que fa a l’assessorament a l’Administració local, el percentatge de consultes lingüístiques
que provenien d’administracions sobre el total de les ateses pel Consorci per a la Normalització
Lingüística s’ha estabilitzat entorn del 21% de les 50.478 que s’han atès. En canvi, pel que fa
al nombre de pàgines revisades pel Consorci (187.411 en total), 111.189 (el 59,32%) continuen
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corresponent a l’Administració local, amb una lleugera reducció de mig punt en relació amb
l’any anterior, en què va ser del 59,8%.

Finalment, el Centre de Terminologia TERMCAT ha atès 9.811 consultes personalitzades, de
les quals el 12% procedia de l’Administració de la Generalitat i el 19% del Consorci per a la
Normalització Lingüística. La resta corresponen a professionals, particulars, empreses, cen-
tres docents i d’altres.

2. La normativa sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’aranès en els pro-
cessos de selecció de personal

2.1. El Projecte de decret sobre l’acreditació de la capacitació lingüística
El mes de març de 2000 es va iniciar el tràmit formal d’informació pública del 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, amb el qual quedarà desple-
gat l’article 11.3 de la Llei de política lingüística. El 2000 van intervenir en la informació pública
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 Fede-
ració de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i el Consell General de la
Vall d’Aran, i es va sotmetre al tràmit de la negociació col·lectiva que estableix la llei.

Al llarg del 2001 el projecte ha rebut l’informe favorable de la Comissió de Govern Local de
Catalunya i, amb un seguit de millores tècniques, va ser tramès a la Comissió Jurídica Assessora
el mes de juny. La Comissió va elaborar el dictamen preceptiu, que va retornar a finals d’octubre,
sense cap indicació essencial. Un cop vist el dictamen, el projecte ha estat adaptat al Decret
152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català, i ha quedat
pendent d’aprovació.

El text de l’avantprojecte consta de quinze articles, cinc disposicions addicionals, dues de
transitòries, quatre 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 queda 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 haver-lo demostrat en l’ense-
nyament obligatori, cosa que resultarà de la possessió del títol atorgat pel Departament
d’Ensenyament després de 1992, sempre que l’ensenyament s’hagi rebut íntegrament a
Catalunya (o, en el cas de graduats de la LOGSE, que s’hi hagi rebut la totalitat de l’ESO i
la meitat dels cursos de primària) o dels certificats de coneixement de català de la Direcció
General de Política Lingüística. La prova de català serà un mitjà supletori.

• S’eximeix 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.

• És suficient acreditar el nivell A per accedir a determinades places laborals i s’estableix el
nivell B per a d’altres per a l’exercici de les quals sigui suficient, i es gradua de manera
acurada el grau de coneixement de català d’acord amb el nou sistema de certificats de
català.
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• S’estableix l’equivalència entre els títols d’ensenyament reglat no universitari i els certifi-
cats que regula el Decret 152/2001, de 29 de maig, de manera que el graduat en ESO serà
equivalent al certificat de coneixements suficients de llengua catalana o nivell C.

• Es preveu com a requisit l’acreditació del coneixement de l’aranès per a determinades
places.

2.2. El Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació dels coneixements de
català
L’any 2001 s’ha aprovat el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació dels
coneixements de català, que té per objecte regular, amb el rang normatiu adequat, els certifi-
cats 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 sistemes de certificació
existents fins ara: el de la Junta Permanent de Català, que s’ha dissolt, 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. Un annex molt detallat estableix els requeriments i els objectius de cada un dels
nivells i estableix les línies generals de cada prova.

Segons el nou Decret, la Direcció General de Política Lingüística expedeix dos tipus de
certificats: certificats de coneixements de llengua general i certificats de coneixements espe-
cífics.

Els certificats de coneixements de llengua general són els següents:

a) Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic): acredita un domini de l’ús de la llengua general
que permet satisfer les necessitats més bàsiques de comunicació.

b) Certificat de nivell elemental de català (A elemental): acredita un domini de l’ús de la llen-
gua general que permet desenvolupar amb efectivitat i autonomia una activitat comunica-
tiva pròpia de les situacions més habituals de comunicació.

c) Certificat de nivell intermedi de català (B): acredita un domini de l’ús de la llengua general
que permet afrontar satisfactòriament una diversitat de situacions de la vida quotidiana
 —de transacció i interacció col·loquials o de formalitat mitjana— no excessivament com-

plexes amb seguretat, flexibilitat, correcció sufici-
ent i adequació a la situació de comunicació.

d) Certificat nivell de suficiència de català (C): acre-
dita un domini suficient de l’ús de la llengua gene-
ral, en la varietat estàndard, que permet comuni-
car-se amb adequació i correcció en les situacions
comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguat-
ge mitjanament formal o formal.

e) Certificat de nivell superior de català (D): acredi-
ta, d’una banda, un domini suficient de l’ús de la
llengua general que permet comunicar-se amb ade-
quació i correcció en qualsevol situació comunica-
tiva, especialment en les que requereixen un ús més
formal de la llengua. De l’altra, la capacitat d’analit-
zar qüestions i conceptes relacionats amb el bon
funcionament del sistema lingüístic català.

Els certificats de coneixements específics són els
següents:
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a) Certificat de coneixements suficients de llenguatge administratiu: acredita la capacitat de
comprendre tota mena de textos administratius i d’elaborar amb adequació i correcció els
més usuals.

b) Certificat de coneixements suficients de llenguatge jurídic: acredita la capacitat d’elaborar
amb adequació i correcció els textos jurídics escrits més usuals.

c) Certificat de coneixements suficients de llenguatge comercial: acredita la capacitat de com-
prendre tota mena de textos comercials i d’elaborar amb adequació i correcció els més
usuals.

d) Certificat de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits: acredita el coneixement
suficient i la competència per aplicar els criteris i els recursos necessaris per a la correcció
de textos orals i escrits.

El Decret preveu que una ordre del conseller de Cultura estableixi 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.

Per donar difusió al nou sistema de certificats s’han editat uns tríptics específics, dels quals
s’ha fet una gran difusió. També s’han editat les especificacions dels certificats, amb uns
models de proves, per facilitar la informació a les persones que s’inscriuen a les proves.

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

L’article 9.3 de la Llei de política lingüística estableix que les corporacions locals i les univer-
sitats han de regular l’ús del català, en l’àmbit de les competències respectives d’acord amb el
que disposa la Llei.

A finals de l’any 2000 tenien reglaments aprovats 438 ajuntaments, consells comarcals i
diputacions i quatre universitats. L’any 2001 s’ha alentit de manera significativa el ritme
d’aprovació d’aquests reglaments a causa de la conflictivitat introduïda pels grups propers a
l’associació Convivencia Cívica Catalana amb les impugnacions dels reglaments de les
universitats Rovira i Virgili i Pompeu Fabra i de l’Ajuntament de Sabadell.

Pel que fa al Reglament d’ús de la llengua catalana de la Universitat Rovira i Virgili, la Sentència
50/2001, de 18 de gener de 2001, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima
parcialment el recurs d’apel·lació interposat contra la Sentència del Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu núm. 1 de Tarragona, de 29 de juny de 2000. Aquesta darrera Sentència va estimar
parcialment els recursos interposats per les associacions Profesores para la Democracia i
Convivencia Cívica Catalana contra el Reglament, i en va declarar no ajustats a dret, en els
articles 4.3, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 i 5.7 el terme domini, que segons el Jutge s’ha de substituir pel
d’àmbit, i la totalitat dels articles 5.10, 5.11 i 6.1. Es tractava, doncs, de modificacions total-
ment menors. La Sentència de 18 de gener de 2001 va declarar nuls, a més dels anul·lats
anteriorment, l’article 4, apartats 1 i 2, l’article 5, apartats 2, 3, 4, 5, 6 i 12, i l’article 6, apartats
6 i 7, del Reglament d’ús de la Universitat Rovira i Virgili, i va establir la necessitat d’incorporar
la paraula normalment en la normativa que estableix l’ús intern del català com a llengua de
treball. Tot i això, cap de les al·legacions substancials dels recurrents va ser tinguda en compte
i el TSJC no va apreciar cap indici d’inconstitucionalitat material ni competencial en la Llei de
política lingüística, cosa que era l’objectiu essencial de les impugnacions. Es pot afirmar,
doncs, que la sentència és un nou aval a la constitucionalitat de la Llei. La Universitat Rovira
i Virgili ha tornat a aprovar el reglament amb les modificacions suggerides pel Tribunal.

Resta pendent de sentència el recurs de l’associació Profesores para la Democracia contra
l’Acord de la Junta de Govern de la Universitat Pompeu Fabra, de 8 de març de 2000,
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d’aprovació de les mesures per a la regulació i el foment de l’ús del català en aquesta Univer-
sitat. D’altra banda, també es troba pendent de resolució judicial el recurs de l’entitat Convivencia
Cívica Catalana contra el Reglament per a l’ús de la llengua catalana aprovat per l’Ajuntament
de Sabadell el 26 de juliol de 2000. En aquest darrer afer la Generalitat va comparèixer com

a part codemandada a fi de defensar la legalitat del
Reglament. Els motius de les impugnacions d’aquests
dos casos eren semblants als del reglament de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, tot i que en el cas del regla-
ment de Sabadell ja s’havia substituït el terme domini
per àmbit. Cal esperar solucions semblants a les de la
Sentència de 18 de gener de 2001.

Com a conseqüència d’aquesta conflictivitat, l’any 2001
només se n’han aprovat vint-i-cinc reglaments, que
corresponen als següents ajuntaments: Blancafort,
Barbens, Mollerussa, Riba-roja d’Ebre, Alcoletge,
Almenar, Maials, Altafulla, Aiguafreda, Cardedeu, Fo-
gars de Montclús, Gualba, la Llagosta, Lliçà d’Amunt,
Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montseny,
Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera,
Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles,
Vallgorguina, Vilalba i Sasserra. La base de tots aquests
reglaments és el model de reglament per a l’ús de la
llengua catalana per les entitats locals aprovat pel ple-

nari 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 Consor-
ci l’any 1998.

Així, doncs, a final de l’any 2001 hi ha els reglaments aprovats a 427 ajuntaments, trenta-
quatre consells comarcals i dues diputacions.

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

El Reial decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s’estableixen criteris d’imatge institu-
cional i es regula la producció documental i el material imprès de l’Administració general de
l’Estat, en el marc del que disposa la Llei 30/1992, de 29 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, adapta a les previsions de
l’article 12 de la Llei de política lingüística la senyalització interna i els models de documents
impresos de l’Administració de l’Estat a Catalunya, que han de ser necessàriament bilingües,
en castellà i en català. Com va succeir l’any 2000, el 2001 aquesta norma ha estat transgredi-
da sistemàticament pel que fa als impresos i comunicacions de l’Agència Tributària i parcial-
ment en els de la Tresoreria de la Seguretat Social, per la qual cosa el Govern de la Genera-
litat ha fet arribar queixes formals tant a la Delegació del Govern com a l’Agència Tributària.

Hi ha hagut, però, un progrés qualitativament transcendent: a diferència d’exercicis anteriors,
aquest any l’Administració de l’Estat (i no el Govern de la Generalitat) s’ha fet càrrec de la
traducció i l’edició de les versions catalanes de la documentació relacionada amb les
declaracions dels impostos de la renda i el patrimoni 2000. El Departament d’Economia i
Finances encara ha assumit, mitjançant l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions,
la traducció del Manual pràctic de la renda 2000. L’Administració d’Hisenda ha realitzat les
gestions necessàries per a l’organització d’un servei lingüístic intern i l’adquisició d’un sistema
de traducció assistida per ordinador.

D’altra banda, l’Administració de l’Estat ha continuat demanant, de vegades, la traducció al
castellà de la documentació que li presenten els ciutadans i ciutadanes i que ha de ser tramitada
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fora de l’àmbit lingüístic català, en contradicció amb el que disposa l’article 36 de la Llei 30/
1993, de 26 de novembre.

5. Consultes i queixes ciutadanes relacionades amb la normativa legal sobre la llengua

La Sindicatura de Greuges admet queixes en matèria de llengua i, segons consta en el seu
informe, aquest any 2001 n’ha tingut quaranta-quatre de relacionades amb temes de
normalització lingüística. Malgrat que ja han passat quatre anys des que el Parlament va
aprovar la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, el cert és que tant en l’àmbit dels
poders públics, de forma més puntual, com en el dels sectors socioeconòmics, de manera
més sovintejada, continuen plantejant-se alguns problemes pel que fa al respecte als drets
lingüístics dels ciutadans.

Per tal de contribuir al lliure exercici dels drets lingüístics de la ciutadania i evitar la discriminació
de la llengua catalana en els diversos entorns en els quals el seu ús encara topa amb obstacles,
la Direcció General de Política Lingüística compta amb un servei d’atenció de consultes i
queixes que el 2001 ha estat potenciat per donar compliment a la Moció 98/VI del Parlament
de Catalunya. S’han rebut un total de 425 consultes i queixes sobre la normativa legal i els
drets lingüístics. S’ha de remarcar que majoritàriament es tracta de consultes i que el grau de
queixa formal és molt baix. La major part estan relacionades amb les diferents administracions,
que en total suposen el 28% (d’aquest, l’11% correspon a l’Estat, el 6% a la Generalitat, el 5%
a les universitats, el 4% a la local i el 2% a justícia). Els tres àmbits que vénen a continuació
són l’empresarial privat (el 25%), els registres, sobretot el Civil, que és de dependència i
gestió estatal (el 16%), i la funció pública (el 7%). L’Estat acumula encara, doncs, gairebé el
30% de les queixes de la ciutadania.

En canvi, el Consorci per a la Normalització Lingüística no atén queixes, però respon a consultes
relacionades amb la normativa legal sobre la llengua, de naturalesa molt diversa. El 2001,
n’ha atès un total de 623.
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III. LA JUSTÍCIA I EL MÓN DEL DRET

1. Un sector amb poc ús del català

El Decret de Nova Planta de 1716 va imposar la llengua castellana com a única de la Reial
Audiència i va permetre que jutges no catalans exercissin a Catalunya. Era la primera passa
per a la marginació del català de l’àmbit del dret i de la justícia. Al llarg dels segles XVIII i XIX
l’Estat va adoptar d’altres mesures en la mateixa línia, com són la imposició del castellà a les
comptadories d’hipoteques el 1768, a tots els tribunals, als documents notarials el 1862 i al
Registre Civil el 1870.

La llarga tradició de l’ús del castellà en aquest àmbit, i també altres causes, com ara la perti-
nença dels jutges, personal de l’Administració de justícia, fiscals, notaris i registradors de la
propietat a cossos nacionals per a l’accés als quals no hi ha cap requisit de coneixement de
català; el fet que la legislació i la jurisprudència més utilitzada és dictada i difosa en castellà;
l’escassetat de llibres de text i professionals en català; la rutina i manca de motivació del
conjunt d’operadors jurídics fan que el sector del dret sigui un dels més impermeables a l’ús
del català, tal com s’ha subratllat en els darrers informes sobre política lingüística.

Els articles 13 a 17 de la Llei de política lingüística estableixen mesures que tenen per finalitat
incrementar la presència del català en aquest àmbit, com són: les que preveuen l’acreditació
del coneixement del català per part del personal de l’Administració de justícia que depèn
íntegrament de la Generalitat, que ha estat desplegada primer per l’Ordre de 10 de març de
1998 i després pel Decret 49/2001, de 6 de febrer; i la possibilitat d’efectuar inscripcions en
català en els registres públics de dependència estatal o la previsió que les notaries i els regis-
tres 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 programa d’actuacions en aquest àmbit durant el període 2000-2003 el va establir, amb
caràcter general, la Moció 38/VI del Parlament de Catalunya, sobre política lingüística en
l’àmbit del dret i la justícia, que va ser aprovada el 26 d’octubre de 2000, a la qual es va fer
referència a l’Informe de 2000.

2. L’Administració de justícia

Els objectius del Govern per incrementar l’ús del català a l’Administració de justícia són

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

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

El Departament de Justícia té traspassades des del 1996 les competències materials i de
personal de l’Administració de justícia, tot i que els cossos i les escales del personal continuen
essent de caràcter estatal. El Departament s’ocupa d’assolir els objectius per mitjà d’un pro-
grama general de caràcter permanent, de promoció del coneixement del català per part del
personal i de dotació de recursos d’assessorament, i d’un programa específic de caràcter
temporal, que té per objectiu catalanitzar l’activitat d’un cert nombre d’oficines judicials per tal
de demostrar que és possible administrar la justícia en català.

2.1. L’acreditació del coneixement del català a la judicatura i en el personal de l’Administració
de justícia
L’Acord del Consell General del Poder Judicial de 25 de febrer de 1998 va establir que el
coneixement del català és un mèrit per a la provisió de places de la carrera judicial amb seu a
Catalunya. El 25 de març de 1999 es va signar un conveni entre la Generalitat i el Consell
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General per fer efectiu aquell
acord a Catalunya de manera
que en els concursos de provi-
sió de places de jutges i magis-
trats situades a Catalunya es té
en compte, com a mèrit, el co-
neixement del català (certificat
de nivell B).

També tenen en compte el co-
neixement del català com a
mèrit el Reial decret 429/1998,
de 29 d’abril, pel qual s’aprova
el reglament orgànic del cos de
secretaris judicials, el Reial de-
cret 249/1996, de 16 de febrer,
pel qual s’aprova el reglament

orgànic dels cossos d’oficials, auxiliars i agents al servei de l’Administració de justícia, i el
Reial decret 2397/1998, de 6 de novembre, sobre substitució en la carrera fiscal, que preveu
un màxim de tres punts per al coneixement de la llengua pròpia, sense especificar el nivell. En
el conjunt de processos per a l’ingrés als cossos de funcionaris judicials que s’han realitzat a
Catalunya, la meitat de les persones que hi aspiraven disposaven prèviament de l’acreditació
del coneixement de català. Més de la meitat de la resta, un trenta per cent del total d’aspirants,
va fer la prova de llengua catalana per poder comptar amb el mèrit.

Pel que fa al personal interí, d’acord amb l’Ordre de 10 de març de 1998, que estableix que el
coneixement del català és un requisit per accedir-hi i no un mèrit, les persones que han aspirat
a cobrir llocs de treball en règim d’interinitat han acreditat el coneixement del català equivalent
al denominat nivell B, és a dir, de coneixements elementals orals i escrits, com a requisit
d’accés a la borsa de treball. En concret, de les 431 persones que van haver de fer la prova de
català, 239 la van superar.

Com s’ha indicat al capítol general d’aquest informe, la Sentència de 18 de desembre de 2001
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar parcialment el recurs interposat
contra aquesta Ordre i, tot i que la va considerar ajustada a la Llei, va anul·lar l’exigència del
nivell B de català per als agents judicials, perquè cap de les funcions que exerceixen comporta
actuacions escrites. El 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, eleva el requisit del català del nivell B al C als
metges forenses, oficials i auxiliars i manté l’exigència del nivell B als agents. La Interlocutòria
de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya d’11 de juny de 2001 va suspendre l’aplicació d’aquest increment de nivell.

2.2. L’ensenyament del català
L’any 2001 hi ha hagut una millora significativa en el camp de l’ensenyament del català al
personal al servei de l’Administració de justícia, tant pel que fa al nombre total d’alumnes i
l’especialització dels cursos oferts com al grau i al nivell d’acreditació dels coneixements
adquirits. Tot això s’ha fet sense incrementar el nombre total de cursos ni el cost de l’actuació,
cosa que permet subratllar-ne una major eficàcia.

S’han organitzat cinquanta cursos de coneixements generals de llengua catalana de vuitanta
hores de durada, vint-i-quatre menys que l’any 2000 (en què se’n van organitzar setanta-
quatre) i quaranta-sis menys que l’any 1999 (en què se’n van oferir noranta-sis). La reducció
del 32,4% del nombre de cursos (vint-i-quatre) ha comportat una reducció de només el 23,6%
dels alumnes (tres-cents tres), el 6,6% dels quals han obtingut el certificat final d’aprofitament
(vint-i-sis). La reducció d’alumnes presencials es compensa amb els 757 alumnes dels cen-
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tres d’autoaprentatge, 273 dels quals es van presentar a examen i cent vint-i-dos el van apro-
var. En total, doncs, el 2001 hi ha hagut un increment del nombre d’alumnes de català a
l’Administració de justícia, i el nombre total de persones que han obtingut certificació ha cres-
cut en un 24,2%.

A banda dels cursos de coneixements generals de llengua, també s’han organitzat quaranta
cursos de coneixements específics de llenguatge jurídic, de seixanta hores de durada, amb un
increment de dotze cursos en relació amb l’any 2000, en què se’n van oferir vint-i-vuit, tots ells
de vint-i-quatre hores. La creació l’any 2001 del certificat de coneixements de llenguatge
jurídic per part de la Direcció General de Política Lingüística, juntament amb el fet que el
nombre de persones que poden acreditar el nivell de coneixements generals de llengua és
cada vegada més alt, ha fet que la demanda de cursos de llenguatge jurídic s’hagi incrementat
d’un any a l’altre.

Els cinquanta cursos de coneixements generals de llengua, quinze dels quals han estat sub-
vencionats al 50% per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, més els quaranta de
llenguatge jurídic, han tingut un cost de 47.279.999 pessetes, que ha assumit el Departament
de Justícia.

Taula 6. Cursos oferts per a funcionaris judicials l’any 2000-2001

A B C Total
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

BCN ciutat   8   2 11 10 19 16 38 28

BCN comarques   9   1  2  4 13   8 24 13

Girona   2  —  2  1   1   2   5   3

Lleida  —  —  1  1   2   2   3   3

Tarragona   2   1  1  1   1   1   4   3

TOTAL 21  4 17 17 36 29 74 50

Taula 7. Nombre de funcionaris judicials inscrits als cursos l’any 2000-2001

A B C Total
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

BCN ciutat  89 26 190 154 402 376 681 556

BCN comarques 127   9  46   82 222 167 395 258

Girona  33  —  22  10   27  43   82  53

Lleida  —  —  17    8   42   47   59   55

Tarragona  24   8  12  20   28   28   64  56

TOTAL 273 43 287   274 721 661 1281  978
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Taula 8. Nombre d’alumnes aprovats els anys 2000 i 2001, per nivells

A B C Total
2000  2001  2000 2001 2000 2001 2000 2001

BCN ciutat 30  6 83 56 116 166 229 228

BCN comarques 23  3 20 34   47  44   90  81

Girona  9  — 15   6    6  12   30  18

Lleida  —  — 10   2   18   16   28  18

Tarragona  7  4   4 11     8   10   19  25

TOTAL 69 13 132 109 195 248 396 370

2.3. L’assessorament
Els quaranta-vuit tècnics de l’equip de dinamització lin-
güística del Departament de Justícia presten assesso-
rament lingüístic al personal de les 460 oficines judi-
cials distribuïdes en els quaranta-vuit partits judicials
de Catalunya. El Departament de Justícia també faci-
lita el treball en català a les oficines judicials amb la
difusió en format electrònic dels models de documents
processals en català, que s’efectua per mitjà del pro-
grama Temis. Atès que l’1 de gener de 2001 va entrar
en vigor la nova Llei d’enjudiciament civil (LEC), s’ha
hagut d’actualitzar tota la base documental de la juris-
dicció civil, social i contenciosa administrativa d’aquest
programa. En total, s’han traduït 2.214 documents es-
tàndard del programa Temis, que una comissió estatal
de jutges i secretaris havien adaptat prèviament a la
nova LEC.

A banda d’aquests documents estàndard, els membres
de la xarxa de dinamització han traduït els models de
documents que genera cada jutjat i les sentències i

interlocutòries que els jutjats que participen en el Pla pilot els han enviat. Han estat un total de
21.972 documents traduïts, un nombre molt superior al de l’any 2000, en què se’n van elaborar
14.885.

Com a eina d’assessorament i dinamització, ha continuat l’edició de la revista Tràmits, que
conté dues seccions fixes, una de llengua general i una altra de llenguatge jurídic, amb un
tiratge de 3.500 exemplars, de distribució gratuïta a totes les oficines judicials, i que es pot
consultar a través del web del Departament de Justícia. Durant el 2001 s’ha treballat en l’ela-
boració del Diccionari de dret civil, obra que forma part d’una col·lecció de lèxics de llenguatge
jurídic que promou el Departament de Justícia i que elabora conjuntament amb el Centre de
Terminologia TERMCAT, i sota la direcció d’aquest, que es publicarà a començament de l’any
2002; s’ha iniciat la redacció del Manual de llenguatge judicial, i s’ha treballat en el manteni-
ment, la millora i la compleció del material dels cursos de llenguatge jurídic
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2.4. El coneixement i la disponibilitat lingüística a les oficines judicials
L’objectiu final de les actuacions precedents és garantir la plena disponibilitat lingüística de les
oficines judicials i facilitar-hi el treball en català. Tot i això, la situació de partida i la mobilitat
del personal fa que, tot i que s’observa una millora, encara s’és lluny dels objectius. Segons
dades de la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia obtingudes sempre
per mitjà d’enquestes fetes a les secretaries dels jutjats, l’evolució de les dades de coneixe-
ment del català i de la disponibilitat lingüística a les oficines judicials és la següent:

Taula 9. Coneixement del català entre els funcionaris judicials

CONEIXEMENT 1997 1998 1999 2000 2001
  %   %   %   %   %

L’entenen, el parlen i l’escriuen 38,0 41,9 40,3 39,1 45,7

L’entenen i el parlen. No l’escriuen 30,4 32,5 30,4 31,9 30,0

Només l’entenen 28,5 22,5 21,0 23,4 20,3

No l’entenen  3,1   3,1 8,3   5,6  4,0

Base total de funcionaris 5.123  4.707  4.948 5.122 5.537

El funcionariat que té les tres habilitats lingüístiques ha augmentat en més de sis punts l’any
2001, en detriment dels altres tres apartats, però sobretot en detriment dels que només l’ente-
nen, i això malgrat l’increment de més del 8% del nombre de funcionaris. En xifres absolutes,
el nombre de persones al servei de l’Administració de justícia que saben escriure en català ha
passat de 1.971 l’any 1998 a 2.537 l’any 2001.

L’increment del coneixement del català ha de comportar un augment de la disponibilitat lin-
güística de les oficines judicials. Aquesta disponibilitat es mesura, des de 1998, amb la base
de dos indicadors: la teòrica i la real o efectiva.

Es considera que hi ha disponibilitat lingüística teòrica en una oficina quan hi treballa almenys
una persona que pot respondre oralment o per escrit en català. 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. L’evolució dels
dos indicadors en els darrers anys és la que mostren les dues taules següents:

 Taula 10. Disponibilitat lingüística teòrica a les oficines judicials

1998 1999 2000 2001
ofic. % ofic. % ofic. % ofic. %

oral 411  100 432 100 444 100 460 100

escrita 362   88 398  92 406   91,4 437   95
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Taula 11. Disponibilitat lingüística real a les oficines judicials

1998 1999 2000 2001
ofic. % ofic. % ofic. % ofic. %

oral 383  93,1 393 91 394 94,4 397 93,4

escrita 192*  46,7* 153 35,4 161  43,6 163 41,4

* És possible que les respostes de 1998 siguin massa benevolents.

Des de 1998 hi ha hagut un increment de setanta-cinc oficines judicials amb disponibilitat
teòrica escrita, amb un estancament de la disponibilitat real que pot ser conseqüència de la
concentració dels esforços en el pla de funcionament d’oficines judicials en català.

2.5. El Pla pilot de funcionament en català de quaranta oficines judicials
L’any 2000 el Departament de Justícia, d’acord amb el de Cultura, va idear un Pla pilot que,
amb l’objectiu de demostrar que un jutjat a Catalunya pot treballar en català sense impedi-
ments, permetés de concentrar els esforços i els recursos en determinades oficines judicials,
que s’hi acolliren de manera voluntària. Per la participació en el Pla, el personal de l’Oficina
rep una remuneració puntual de caràcter extraordinari a causa de l’increment de la feina que
representa.

El Pla es va posar en funcionament el 9 d’octubre de 2000 amb un acte en el qual van interve-
nir la llavors consellera de Justícia, Núria de Gispert, el president del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i el fiscal en cap de l’esmentat Tribunal. La durada inicial del Pla era de
sis mesos i les oficines implicades, quaranta, distribuïdes per tot Catalunya. Implementar el
Pla va exigir el reforç de l’equip de dinamització dels jutjats i la incorporació d’un sistema de
traducció automàtica català-castellà-català per facilitar la versió catalana dels documents re-
dactats inicialment en castellà.

Els bons resultats obtinguts en aquests sis mesos d’aplicació del Pla i el fet que el Departa-
ment de Justícia té com a prioritat mantenir el nivell de català assolit en les oficines inscrites
i incrementar-lo, va comportar la seva pròrroga per sis mesos. Així, d’una banda, es va obrir
una convocatòria perquè quaranta oficines judicials més s’hi poguessin inscriure en dues eta-
pes de vint i vint i, d’altra banda, es va oferir a les oficines inscrites en la primera edició la
possibilitat de continuar aplicant el Pla en dues modalitats, que havien d’escollir segons les
seves circumstàncies:

• Continuar treballant en català només amb l’assessorament esporàdic de l’equip de
dinamització. L’oficina s’havia de comprometre a fer les postedicions de les sentències i
d’altres documents, per la qual cosa el personal obtindria al final de la segona fase el 100%
de la retribució rebuda en la primera.

•  Continuar dins el Pla pilot en les mateixes condicions que en la primera fase, és a dir, amb
l’assistència permanent del dinamitzador. En aquest cas, el personal percebria el 50% de la
quantitat assignada en la primera fase.

L’1 de juny de 2001 es va iniciar la segona fase del Pla pilot i l’1 de desembre, una tercera.
Els òrgans inscrits al Pla el 2001 van ser:

• Vint-i-un a Barcelona ciutat,
Inscrits a la primera etapa: Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, Secció 13a de l’Au-
diència Provincial, Deganat de Barcelona, Jutjat Penal núm. 3, Jutjat d’Instrucció núm. 9,
Jutjat d’Instrucció núm. 20, Jutjat Social núm. 25, Jutjat de 1a Instància núm. 40, Jutjat de 1a
Instància núm. 55, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4, Fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. Inscrits a la segona etapa: Secció 3a de l’Audiència Provincial, Jutjat
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d’Instrucció núm. 28, Jutjat d’Instrucció núm. 23, Jutjat Social núm. 32. Inscrits a la tercera
etapa: Jutjat d’Instrucció núm. 2, Jutjat Social núm. 29, Jutjat Social núm. 1, Jutjat Social
núm. 10, Jutjat de 1a Instància núm. 49, Jutjat de Vigilància Penitenciària núm. 2.

• Dinou a les comarques de Barcelona
Inscrits a la primera etapa: Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 de Berga, Jutjat de 1a
Instància i Instrucció núm. 2 de Berga, Jutjat Social de Manresa, Jutjat Penal núm. 1 de
Sabadell, Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 de Terrassa, Jutjat de 1a Instància i
Instrucció núm. 4 de Terrassa. Inscrits a la segona etapa: Jutjat Social núm. 1 de Granollers,
Jutjat Social núm. 1 de Mataró, Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 de Martorell, Jutjat
Penal núm. 2 de Sabadell, Jutjat Penal núm. 1 de Vilanova i la Geltrú, Fiscalia de Manresa,
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 de Manresa. Inscrits a la tercera etapa: Jutjat de 1a
Instància i Instrucció núm. 1 d’Esplugues de Llobregat, Jutjat de 1a Instància i Instrucció
núm. 2 de Sant Feliu de Llobregat, Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 de Granollers,
Deganat de Vilanova i la Geltrú, Fiscalia de Vilanova i la Geltrú.

•  Disset a la ciutat i les comarques de Girona
Inscrits a la primera etapa: Deganat de Girona, Fiscalia de Girona, Jutjat de 1a Instància i
Instrucció núm. 2 de la Bisbal d’Empordà, Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4 de la
Bisbal d’Empordà, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, Jutjat Penal núm. 1 de
Girona, Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 d’Olot, Jutjat de 1a Instància i Instrucció
núm. 2 d’Olot. Inscrits a la segona etapa: Jutjat Social núm. 1 de Figueres, Jutjat de 1a
Instància i Instrucció núm. 2 de Figueres, Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 de Santa
Coloma de Farners, Secció 1a de l’Audiència Provincial de Girona, Jutjat de 1a Instància i
Instrucció de Puigcerdà, Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 5 de Girona, Jutjat de 1a
Instància i Instrucció núm. 3 de la Bisbal. Inscrits a la tercera etapa: Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Girona, Jutjat Social núm. 2 de Girona.

•  Onze a la ciutat i les comarques de Lleida
Inscrits a la primera etapa: Secció 1a de l’Audiència Provincial, Secció 2a de l’Audiència
Provincial, Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 de Lleida, Jutjat de 1a Instància i
Instrucció núm. 5 de Lleida, Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, Jutjat de Menors de
Lleida, Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Solsona, Jutjat de 1a Instància i Instrucció de
Tremp, Fiscalia de Lleida. Inscrits a la segona etapa: Deganat de Lleida, Jutjat Penal núm.
2 de Lleida.

• Onze a la ciutat i les comarques de Tarragona
Inscrits a la primera etapa: Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Gandesa, Fiscalia de Tortosa,
Fiscalia de Tarragona, Jutjat de Menors. Inscrits a la segona etapa: Jutjat de 1a Instància i
Instrucció núm. 4 de Tarragona, Jutjat Social núm. 1 de Reus. Inscrits a la tercera etapa:
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 3 de Tarragona, Jutjat de 1a Instància i Instrucció
núm. 1 de Valls, Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4 de Tortosa, Jutjat Penal núm. 1 de
Reus, Deganat de Reus.

El 2001, el nombre de sentències dictades en català a les oficines inscrites al Pla ha estat
d’11.717, mentre que 2.416 ho han estat en castellà. El nombre d’interlocutòries en català i en
castellà dictades a les mateixes oficines ha estat de 40.822 i 6.507 respectivament. Les dues
taules següents mostren el nombre de sentències i d’interlocutòries redactades en català i en
castellà en el conjunt de les oficines judicials inscrites en el Pla, amb un percentatge d’ús del
català semblant al del darrer trimestre de 2000, però amb un increment considerable pel que
fa a xifres absolutes.
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 Taula 12. Pla pilot d’oficines judicials: llengua de les sentències

Demarcació Total Total

Català Castellà % Català % Castellà

Barcelona ciutat 4.010 566 87,24 12,76

Barcelona comarques 3.181 387 89,15 10,85

Girona 2.003 577 77,63 22,37

Lleida 1.834 719 71,83 28,17

Tarragona 689 167 80,49 19,51

TOTAL 11.717 2.416 82,90 17,10

Taula 13. Pla pilot d’oficines judicials: llengua de les interlocutòries

Demarcació Total Total
Català Castellà % Català % Castellà

Barcelona ciutat 9.386 1.728 84,45 15,55

Barcelona comarques   12.617 2.693 82,41 17,59

Girona 8.464 668 92,68 7,32

Lleida 4.267 846 83,32 16,68

Tarragona 6.088 572 91,41   8,59

TOTAL 40.822      6.507 86,25 13,75

Tal com s’ha indicat en els informes sobre política lingüística dels darrers anys, l’ús del català
a l’Administració de justícia no depèn només de les oficines judicials. Són els advocats i els
procuradors, i la resta de professionals que intervenen en l’activitat judicial, els qui tenen la
part més important de la responsabilitat d’usar la llengua del país en els seus escrits.

Les dades obtingudes en el Pla pilot permeten de constatar la feblesa de l’ús del català a les
demandes. Tot i que els advocats estan informats de l’existència del Pla, continuen executant
la demanda en castellà, Només s’han presentat 6.345 demandes, de les quals 4.174 correspo-
nen a les comarques de Girona i, només setanta-set a les de Tarragona, cosa que constata la
necessitat d’implicació de l’advocacia en l’ús de la llengua catalana en la seva activitat.

3. Les notaries i la documentació notarial

3.1 El coneixement del català a les notaries
Segons l’article 24 de l’Estatut d’autonomia, el notaris i els registradors de la propietat i mercan-
tils seran nomenats per la Generalitat, de conformitat amb les lleis de l’Estat. L’estat preveu que
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en els concursos i oposicions ha de ser mèrit preferent
l’especialització en dret català però no fa cap referèn-
cia al coneixement de la llengua, cosa lògica si es té
en compte que la matèria és regulada amb caràcter
general a l’article 3. Tot i que el terme nomenament té
un sentit general que comporta, necessàriament, el
control del procés de selecció previ, el Govern de l’Es-
tat ha interpretat de manera restrictiva aquest precep-
te i ha conservat la competència d’establir el sistema
d’ingrés al notariat i els requisits que han de complir
les persones que hi aspiren i també la gestió dels pro-
cessos d’oposicions i de concursos. El Tribunal Consti-
tucional 1 ha entès que aquesta interpretació del Go-
vern de l’Estat és adequada a la Constitució, tot i que
no exclou que la legislació de l’Estat pugui establir un
sistema diferent, en el qual la Generalitat podria tenir
la responsabilitat de la gestió d’aquests processos més
enllà de la simple signatura de les resolucions de no-
menament. Precisament l’obtenció d’aquesta competència és un dels objectius que van marcar
tant el Parlament, en la Moció 38/VI, de 26 d’octubre de 2000, com el Consell Social de la
Llengua Catalana en el seu dictamen d’11 de juliol de 2001, abans esmentats.

La Llei de política lingüística preveu la disponibilitat lingüística dels despatxos notarials en el
seu conjunt i no d’una manera general per a cada un dels notaris i notàries i de les persones
que hi col·laboren. La llei estableix que els despatxos dels fedataris públics han d’estar en
condicions d’atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües oficials i han
de comptar amb personal que en tingui un coneixement adequat i suficient per exercir les
funcions pròpies del seu lloc de treball.

Un cop entrada en vigor la Llei de política lingüística, el Col·legi Notarial de Catalunya va
organitzar, durant dues temporades consecutives, cursos de català per al personal de les
notaries, als quals van assistir unes dues-centes persones, essencialment del Barcelonès, i es
va dotar d’un servei de traducció assistida per ordinador que, juntament amb la progressiva
incorporació als despatxos de personal jove que ha après el català a l’escola, ha facilitat l’ús
del català als documents públics en els darrers anys.

3.2. L’evolució del català a la documentació notarial
Els protocols notarials conserven la documentació jurídica referent a les persones, famílies i
empreses del país. La presència del català en aquesta documentació, a més de contribuir a
garantir la llibertat d’elecció de llengua de les persones i les empreses per als actes que els
afecten, és determinant per a la conservació de la memòria col·lectiva en llengua catalana. És
per aquest motiu que l’evolució del català a la documentació notarial és un dels indicadors de
l’evolució de l’ús social del català emprats pel Govern.

Segons 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 2001 s’han redactat en
català 110.247 documents notarials, un 11,8% més que l’any 2000, en què se’n van atorgar
98.536. La taula següent mostra l’evolució de la documentació notarial en català en els darrers
anys. L’increment es deu, en part, a una major implicació del conjunt de les caixes d’estalvi
catalanes en l’ús del català, sobretot pel que fa a les escriptures de cancel·lació d’hipoteca. El
nombre de préstecs en català el 2001 ha estat d’11.513 (12.169 el 2000 i 9.385 el 1999) i el
d’àpoques, 19.806 (14.959 el 2000 i 15.843 el 1999).

1. Sentències 67/1983, de 22 de juliol; 110/1983, de 29 de novembre; 56/1984, de 7 de maig; 65/1984, de 23 de maig; 87/
1989, d’11 de maig, i 120/1992, de 21 de setembre.
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Taula 14. Documents notarials en català (nombre i percentatge). 1998-2001

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

2001 69.374 8,3 28.519 25,8 5.365 9,7 6.989 6,0 110.247  9,8

Es mantenen les diferències entre territoris i entre comarques que s’han manifestat en els
anys anteriors, que constaten que la introducció del català als protocols notarials té a veure
tant amb l’actitud del notari i els seus empleats com amb la realitat sociolingüística i la situació
socioeconòmica de cada territori.

El 2001 hi ha hagut un increment en el nombre de les comarques o districtes que dupliquen la
mitjana de Catalunya, que continuen concentrats territorialment a les comarques de Girona,
Lleida i el nord de Barcelona. Són:

• el Ripollès i la Cerdanya, amb el 65% en conjunt (71,1% el 2000 i 63,2 % el 1999),
• Osona, amb el 63,6% (59,7% el 2000 i 55,6% el 1999),
• la Garrotxa, amb el 55,8% (55,7% el 2000 i 51,1% el 1999),
• l’Alt Urgell, amb el 45,4% (42% el 2000 i 40,9% el 1999),
• el Berguedà amb el 43,48 % (40,3% el 2000),
• el conjunt del Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra, amb el 32,3%,
• el Gironès, amb el 30,9% (28,3% el 2000),
• la Selva, amb el 25,5% i
• el Bages, amb el 20,9% (22,2% el 2000).

Cal destacar la incorporació a aquest grup capdavanter de les comarques de la Selva, el Pla
d’Urgell, l’Urgell i la Segarra i la tendència gairebé generalitzada a créixer de tot el conjunt.

Les comarques o districtes que queden per sota de la meitat de la mitjana són el conjunt dels
dos Pallars, amb 1,2% (0,2% l’any passat); el conjunt de les Terres de l’Ebre, amb el 2,6%;
el Segrià, amb el 2,9% (el 3,8% el 2000); el Garraf, amb el 3,2% (el 3,4% el 2000 i el 3,8%
el 1999); el conjunt del Baix Llobregat, amb el 3,5% (el 2,5% el 2000 i 3% el 1999), i el
Tarragonès, amb el 4,4% (el 3,2% el 2000). Cal destacar la incorporació a aquest grup de les
Terres de l’Ebre, el districte de Tortosa, que el 2000 assolia el percentatge del 4,7%, i la
exclusió de l’Anoia, que el 2001 ha fet en català el 6,29% dels documents contra el 2,9% de
l’any anterior.

El Barcelonès assoleix el 5,9%, amb un creixement respecte de l’any 2000 tant a la ciutat de
Barcelona, que arriba al 6,74% (6% el 2000) com a la resta de la comarca, que queda en
l’1,71% (1,6% l’any anterior).

Cal destacar la feblesa de l’ús del català als protocols de les principals ciutats de Catalunya,
i no és comprensible que la de Lleida, amb el 2,9%, quedi per sota de Badalona (amb el
3,5%), amb uns coeficients de competència de català i una situació sociolingüística tan
diferent. El percentatge a les ciutats de més de cent mil habitants de Catalunya, de més baix
a més alt, és el següent: Santa Coloma de Gramenet, 0,29%; l’Hospitalet de Llobregat,
1,43%; Lleida, 2,9%; Badalona, 3,5%; Tarragona, 4,4%; Barcelona, 6,7%; Sabadell, 6,8%;
Terrassa, 7,5%; Mataró, 10%.
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4. Registres públics

4.1. Els registres de dependència estatal
A partir del 29 de gener de 1998, data d’entrada en vigor de la Llei de política lingüística, els
assentaments en els registres de la propietat i mercantils de Catalunya es fan en català o en
castellà, segons la llengua en què està redactat el document que provoca la inscripció. Això és
així a l’empara de l’article 17 de la Llei que, per primer cop, va obrir els registres estatals a la
llengua pròpia pel país. Cal destacar, en aquest punt, la bona disposició dels registradors i
registradores de la propietat i mercantils de Catalunya a adaptar les seves oficines a les noves
necessitats resultants de l’aplicació de la legislació catalana.

A diferència de l’estadística notarial, que resulta de dades totals, les dades sobre assenta-
ments en els registres de la propietat i mercantils resulten d’una mostra de diferents regis-
tres de tot Catalunya que confecciona el Col·legi de Registradors i s’aporten exclusivament
en percentatge. Els vint-i-un registres que serveixen de base a la mostra aporten les dades
següents:

Taula 15. Documents en català als registres de la propietat, en percentatge

Registre % Documentació en català
1999 2000 2001

Barcelona 2 12,8 9,2 8,4

Barcelona 10 11,6 14,6 18,8

Barcelona 17 7,0 8,3 14,6

Mataró 2 9,5 11,1 9,6

Terrassa 3 7,2 8,4 9,3

Vic 63,1 — —

Berga 64,2 70,5   74,1

Vilanova* — 3,2 4

Igualada 1 i 2* — 6,4 6,7

Girona 2 14,4 10 13,7

Roses 1 5,3 5,2 6,1

Lleida 1 3,9 3,2 3,6

Tremp 7,5 8,3 8,9

Tarragona 3,8 2,4 4,0

Reus 1, 2 i 3 9,8 9,5 6,4

Valls 5,6 4,6 4,9

Manresa 1 i 2 — 18,1 19,2

Mercantil BCN* — 3,6 3,9

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



III. La justícia i el món del dret

46

Pel que fa al Registre Civil, continua treballant en castellà, llevat dels registres d’algunes
petites localitats, atesa la nul·la voluntat del Ministeri de Justícia a aplicar la legislació lingüís-
tica catalana. Els models de llibres són exclusivament en castellà, i les inspeccions a registres
civils, entre 1999 i 2000, han amonestat els jutges de pau que, a 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.

El 9 d’octubre de 2001 el Govern de la Generalitat va adoptar l’acord de presentar al Parla-
ment de Catalunya el projecte de proposició de llei per la qual es modifica l’article 23 de Llei de
8 de juny de 1957, sobre el Registre Civil, per presentar-la davant del Congrés dels Diputats,
d’acord amb els articles 87.2 de la Constitució i 34.2 de l’Estatut. La proposició té per objecte
que es reconegui que “a les comunitats autònomes amb llengua pròpia diferent de la castella-
na els assentaments s’han de fer en castellà o en la llengua oficial pròpia, d’acord amb el que
estableix la respectiva legislació autonòmica”. A aquests efectes, a les comunitats autònomes
amb llengua pròpia diferent de la castellana, els fulls dels llibres del Registre Civil s’han de
distribuir impresos en cadascuna de les llengües oficials.

4.2. Els registres de la Generalitat
L’any 2001 s’ha mantingut el predomini dels documents presentats en llengua catalana en els
registres de la Generalitat amb transcendència juridicoprivada, és a dir, el d’Associacions, el
de Fundacions, el General de Cooperatives, el de Mutualitats i el de Caixes d’Estalvi.

Taula 16. Estatuts de fundacions, per llengües. 1999-2001

1999 2000 2001
nombre % nombre % nombre %

Català 9 87 115 86,5 80 82,4

Castellà 15 13   18 13,5 17  17,5

Taula 17. Estatuts d’associacions, per llengües. 1999-2001

1999 2000 2001
nombre % nombre % nombre %

Català 1.838 80 1.810 93,5 1.844 95

Castellà 459 20 126 6,5 97  5

Taula 18. Estatuts de cooperatives, per llengües. 1999-2001

1999 2000 2001
nombre % nombre % nombre %

Català 362 70,2 288 66,5 277 65

Castellà 153 29,8 145 33,5 152 35
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Taula 19. Societats anònimes laborals. 2001

2001
nombre %

Català 191 25

Castellà 572 75

Cal advertir que la presència del català en els estatuts de les entitats que es constitueixen és
elevada per raó que 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. També s’ha d’ad-
vertir que hi ha ocasions en què tot i que els estatuts són en català, l’escriptura de constitució
de la fundació o de la cooperativa és en castellà.

5. Els altres professionals del dret

L’ús del català en l’activitat professional dels advocats i els procuradors és baix, tot i que hi ha
algunes dades que permeten afirmar que el català comença a tenir una certa presència, si
més no en l’àmbit territorial de Girona.

Això és cert, una vegada més, per a l’àmbit territorial de Girona. L’estadística del Deganat
dels Jutjats de Girona, feta pública el mes de febrer, indica que el 14,9% dels documents
inicials que van entrar-hi durant l’any 2001 van ser en català. Segons aquesta memòria, dels
15.984 escrits inicials, 2.383 van ser en català. Per ordres jurisdiccionals, van ser en català
1.167 denúncies (el 50,7%); 3 querelles (el 7,3%); 537 demandes civils (el 15,3%); 537
demandes socials (el 25,4%) i 139 demandes contencioses (el 18,7%). Cal observar, doncs,
la influència positiva de l’actuació dels mossos d’esquadra, que redacten normalment en
català les denúncies que presenten i, també, de l’actuació constant de tots els organismes
de política lingüística de Girona que es reuneixen periòdicament en una comissió territorial
que agrupa les delegacions dels departaments de Cultura, Justícia, i Benestar Social, Con-
sorci per a la Normalització Lingüística, Col·legis d’Advocats, de Procuradors, i de Notaris i
Universitat.

Un altre punt en què hi ha un moviment positiu és el de les caixes d’estalvi. Segons dades
de les assessories jurídiques de les caixes, què per mitjà de la Federació Catalana de Cai-
xes d’Estalvi el desembre de 1998 van signar un conveni de col·laboració per al compliment
de la Llei, l’ús del català als jutjats per part de les assessories jurídiques de les caixes és, en
alguns partits judicials, fins a deu vegades superior a l’ús mitjà de català en les demandes.
El mes d’octubre de 2001, per exemple, les caixes van presentar en català, a Manresa, el
75% de les demandes; a Figueres, el 50%; a Lleida, el 33%; a Vic i a Granollers, el 25%, i a
Reus, el 4%.

Segons les assessories jurídiques de les caixes l’ús del català en les seves demandes s’ha
anat incrementant. Així, en els quatre primers mesos de l’any, Caixa de Terrassa va presentar
244 demandes en català i cinc en castellà; Caixa de Manlleu les va presentar totes en català,
i la Caixa de Pensions, en el període gener 2000-abril 2001, va presentar en català el 21,3%
de les demandes, sempre segons les seves dades. Més enllà de les actuacions judicials, en
compliment de l’article 15 de la Llei de política lingüística, totes les caixes tenen disponibles
en català els formularis de les pòlisses de préstec i de crèdit i la resta de la documentació
bancària, cosa que ha permès incrementar l’ús de la nostra llengua a la documentació mer-
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cantil. Alguna de les caixes d’estalvi de dimensió mitjana arriba al percentatge del 80% de
pòlisses en català.2

Els diversos sectors professionals implicats en l’àmbit jurídic i judicial actuen amb una profun-
da interconnexió entre ells, de manera que es procura col·laborar amb les institucions que
representen els advocats i els procuradors, és a dir, els seus col·legis professionals, per pro-
moure l’ús del català en la seva activitat.

Seguint la línia marcada el 1998, el 2001 s’han signat convenis de col·laboració entre el
Departament de Cultura, el Consorci per a la Normalització Lingüística i els col·legis d’advo-
cats de Tarragona i Reus, amb la qual cosa són vuit els col·legis que mantenen una relació
directa amb el Consorci per a l’organització de cursos de català i l’assessorament complemen-
tari del que dóna el Servei de Català del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
Actualment, els col·legis que han signat aquests acords de col·laboració són els de Figueres,
Terrassa, Manresa, Girona i Sabadell, que els van signar els anys 1998 i 1999, el Col·legi
d’Advocats de Granollers, que va signar l’acord l’any 2000, i els ja esmentats de Tarragona i
Reus.

El 28 de desembre de l’any 2000 es va signar un nou acord de col·laboració entre els departa-
ments de Cultura i Justícia i el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya per donar conti-
nuïtat a la Comissió de Llengua Catalana i al Servei de Català de l’esmentat Consell. Per mitjà
d’aquest Servei es gestiona el Programa per a la normalització lingüística de despatxos d’ad-
vocats, dirigit als més de 5.200 advocats que hi són inscrits, tot i que són molt pocs els
advocats que es pot considerar que treballen sovint en català.

Durant l’any 2001 la Comissió de Llengua Ca-
talana del Consell ha dut a terme diferents
activitats, per a les quals ha rebut del Depar-
tament de Cultura un ajut de tres milions de
pessetes. Cal destacar l’edició i distribució
de sis mil formularis jurídics en CD-ROM
adaptats a la nova Llei d’enjudiciament civil
(LEC) en els quals també s’han inclòs per
primer cop els formularis de dret contenciós
administratiu. Aquests formularis també es di-
fonen a través d’Internet des del web del
Consell. També s’han publicat i difós 6.500
exemplars del text oficial en català de la nova

LEC en suport paper, i s’ha inclòs aquesta llei en el CD-ROM de formularis jurídics. Durant els
mesos de juny i juliol s’ha dut a terme una prova pilot del programa de traducció automàtica
castellà-català, català-castellà que s’ha ofert gratuïtament als advocats inscrits als Programa
per a la normalització lingüística, l’import del qual, tres-centes mil pessetes, ha estat a càrrec
de la Direcció General de Política Lingüística. Paral·lelament, el servei lingüístic ha actualitzat
constantment el web de la Comissió per mitjà del qual es difonen informacions sobre recursos
lingüístics, bibliografia i activitats. L’exposició “Llibres de l’àmbit jurídic i judicial en català”,
que es va fer a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya durant la setmana de
Sant Jordi, és una d’aquestes activitats de dinamització.

En el mateix àmbit, el Departament de Cultura ha continuat la col·laboració amb el Col·legi de
Procuradors dels Tribunals de Barcelona (al qual s’ha atorgat un ajut de cinc-centes mil pesse-
tes) per tal de desenvolupar un programa de foment del català als despatxos dels procuradors,

2. Caixa de Terrassa: 669 en català i cent seixanta-sis en castellà entre gener de 2000 i abril de 2001.
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l’activitat central del qual ha estat, el 2001, la creació d’una secció de serveis lingüístics en
català dins del web del Col·legi, amb recursos i enllaços útils per a la pràctica professional en
català d’aquest col·lectiu, i el manteniment i l’actualització d’aquest servei. Com els anys
anteriors, el 2001 s’han organitzat, dins el marc de les conferències sobre la professió de
procurador dels tribunals que s’imparteixen als nous col·legiats, dues sessions informatives
sobre l’ús del català en els àmbits jurídic i judicial, i sobre eines de suport lingüístic.

També s’ha col·laborat amb el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya per
donar continuïtat al seu servei lingüístic (que ha rebut una subvenció d’1.175.000 pessetes)
dedicat a tasques d’assessorament, coordinació de la formació i foment de l’ús del català en
aquesta entitat. Per mitjà d’aquest servei s’han revisat els sis números de la revista El Gestor
i s’han publicat aclariments sobre vint-i-sis qüestions relacionades amb la llengua. També s’ha
elaborat, editat i difós el recull Nom de les comarques catalanes i dels municipis de Catalunya,
i s’ha distribuït entre els col·legiats material lingüístic divers relacionat amb aquest sector
professional i s’han actualitzat la informació i els recursos lingüístics que ofereix el Col·legi a
través de la seva adreça d’Internet.

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

La publicació de les normes jurídiques és una de les conseqüències de l’oficialitat de la llen-
gua. La Llei de política lingüística la regula. En el marc del sistema de doble oficialitat vigent,
es fa l’edició en català i en castellà del Diari Oficial de la Generalitat. L’Entitat Autònoma del
Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) té a càrrec seu aquesta edició i, per fer-la amb la
correcció lingüística que correspon, compta amb el Servei de Tractament de Textos, integrat
per catorze lingüistes. Fins al mes d’abril de l’any 2001, aquest Servei ha corregit 6.739 docu-
ments d’altres administracions que s’han publicat al Diari Oficial. A partir d’aquell moment, el
Diari Oficial no fa la revisió lingüística d’aquests textos, circumstància que es va comunicar als
emissors corresponents, pel fet que cal suposar que tenen una pràctica consolidada en l’ús del
llenguatge jurídic i de la llengua catalana en general. D’altra banda, s’han revisat setanta
models de documents.

L’any 2001 s’han editat 252 números del DOGC (248 el 2000 i 254 el 1999), amb una ocupació
total de 20.180 pàgines.

Taula 20. Dades de l’edició del DOGC

DOGC  1996 1997 1998 1999 2000 2001

Números  152 248 248 254 248 252

Pàgines  13.916 15.610  16.552 16.752 17.052 20.180

Disposicions 18.906 20.807 22.855 22.845 23.486 27.160

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 2001, la comissió de seguiment del conveni esmentat, reunida el 23 de juliol, va acordar
d’incrementar el nombre de disposicions a traduir, amb inclusió de tots els reials decrets que
tenen caràcter de norma general, llevat dels que fan referència a l’organització interna de
l’Administració de l’Estat, i també de les Ordres que són d’aplicació general. També va acordar
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fer disponible a Internet la versió catalana de les normes publicades en el BOE i estudiar la
possibilitat que l’Organisme Autònom del BOE publiqui seguint el mateix sistema d’edició dels
suplements del BOE, la col·lecció “Textos Legals” en català. Els departaments de Justícia i de
Cultura es faran càrrec del cost de la traducció, que elaborarà l’EADOP, i el BOE, del cost de
la preparació dels textos i de l’edició. Això permetrà una major difusió de la legislació espanyo-
la en català en un format que resulta familiar als operadors jurídics en general. L’acord serà
efectiu l’any 2002.

La taula següent mostra l’evolució de les dades d’edició del suplement del BOE en català

Taula 21. Dades de l’edició del BOE en català

BOE 1998 1999 2000 2001

Números 10 17 12 17

Pàgines 428 1462 880 2.824

Disposicions 8 190 110 289



IV. L’onomàstica

51

IV. L’ONOMÀSTICA

1. El Nomenclàtor oficial

L’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, seguint el precedent de
l’article 12 de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística de Catalunya, 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.

Per a l’aplicació d’aquesta norma, la Resolució 563/V del Parlament de Catalunya, de 7 de
maig de 1998, va encomanar al Govern l’elaboració, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis
Catalans, del Nomenclàtor toponímic oficial de Catalunya sobre la base dels mapes de l’esca-
la 1:150.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Per donar compliment a la Resolució es-
mentada, el 12 de juny de 1998 es va constituir una comissió encarregada d’elaborar-lo, que
presideix el director general de Política Lingüística, i en la qual participen els departaments de
Cultura; Governació i Relacions Institucionals; Política Territorial i Obres Públiques; l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, el
Consorci per a la Normalització Lingüística, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Des de llavors, la comissió, que va acordar d’ampliar el treball i basar-lo en els mapes de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) de l’escala 1:50.000, ha fet el treball de localització,
estudi i normalització de la toponímia de Catalunya. Aquesta comissió, en dos anys i deu
mesos d’activitat, s’ha reunit tretze vegades en sessió plenària i vint més en sessions del Grup
de Treball.

1.1. Realització dels treballs del Nomenclàtor
Durant la primera fase dels treballs, l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans va
fer l’estudi bibliogràfic de la toponímia inclosa en aquest projecte partint dels mapes elaborats
i lliurats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, mentre que els tècnics del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL) realitzaven la feina de camp (comprovació de l’existència
dels topònims, de la seva pronúncia, de la localització, etc.). En una segona fase, es van
contrastar aquestes informacions: la de camp i la de caràcter bibliogràfic i les fitxes de l’Institut
i es van resoldre els casos pendents. Finalment, un cop resolts els darrers dubtes, es va
elaborar una proposta de canvis i una altra d’addicions per a cada comarca, les quals es van
trametre a l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb la corresponent localització de cada modifi-
cació i afegit en els mapes comarcals.

Durant el procés de revisió, acabat a
finals de l’estiu de 2001, s’han analit-
zat 40.153 topònims, i l’Oficina d’Ono-
màstica ha proposat finalment 6.718
correccions i 1.350 addicions. Cal te-
nir en compte, en aquest punt, que l’en-
càrrec del Parlament es limitava als
topònims que consten a les bases dels
mapes a escala 1:250.000 de l’Institut
Cartogràfic, és a dir, a poc més de
5.000. Els treballs del Nomenclàtor han
permès, doncs, la correcció d’un
17,31% de les formes toponímiques lo-
calitzades i l’addició d’un 3,48% de to-
pònims que no figuraven als mapes,

cosa que justifica el projecte fins i tot al marge de l’oficialització d’aquests topònims, que
caldrà fer en la fase posterior.
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Taula 22. Nombre de topònims tractats, corregits i addicionats, per comarques

Comarca Nombre Lliurament Nombre Nombre
de topònims a l’ICC  de correccions d’addicions

Alta Ribagorça 596 24/10/00 86 12

Alt Camp 629 05/04/01 119 38

Alt Empordà 1.831 07/09/01 197 2

Alt Penedès 827 19/07/99 106 30

Alt Urgell 1.908 22/11/99 160 28

Anoia 1.208 25/06/01 96 20

Bages 1.712 15/06/01 225 56

Baix Camp 839 19/09/00 150 9

Baix Ebre 976 04/07/00 44 –

Baix Empordà 1.078 27/06/01 247 35

Baix Llobregat 688 23/07/01 254 99

Baix Penedès 372 17/07/00 114 43

Barcelonès 147 11/06/01 79 29

Berguedà 1.735 03/09/01 202 44

Cerdanya 766 23/09/99 133 20

Conca de Barberà 725 21/11/00 144 32

Garraf 326 05/07/99  70 9

Garrigues 707 05/10/99 115 31

Garrotxa 1.064 07/03/01 281 27

Gironès 808 14/05/01 148 59

Maresme 701 19/02/01 117 47

Montsià 688 03/07/00 17 –

Noguera 1.748 30/03/00 292 5

Osona 1.867 25/09/01 212 39

Pallars Jussà 1.734 11/02/00 154 43

Pallars Sobirà 1.877 29/09/00 279 12

Pla de l’Estany 433 05/12/00 113 47

Pla d’Urgell 279 14/10/99 59 18

Priorat 644 21/09/00 182 5

Ribera d’Ebre 899 20/07/00 288 21

Ripollès 1.413 02/04/01 131 15

Segarra 744 03/04/00 33 19

Segrià 1.349 19/06/00 485 44

Selva 1.455 02/02/01 239 63

Solsonès 1.505 10/12/99 276 33

Tarragonès 367 26/09/00 94 42

Terra Alta 837 18/09/00 62 3

Urgell 458 08/03/00 112 23

Vallès Occidental 883 24/05/01 218 121

Vallès Oriental 1330 20/11/01 385 127

TOTAL 40.153  ——— 6.718 1.350
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Un cop realitzats els treballs tècnics, ha començat la fase d’informació i consulta als ajunta-
ments, ateses les seves competències pel que fa a la denominació oficial dels municipis i dels
nuclis de població. La comunicació es farà d’acord amb el procediment que preveu el 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. Tot i això, per afavorir el consens
i la col·laboració de totes les administracions implicades, s’ha recordat a tots els alcaldes i
alcaldesses del país l’inici d’aquesta fase per mitjà d’una comunicació conjunta dels directors
generals de Política Lingüística i Administració Local i dels presidents de la Federació de
Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

La taula 22 mostra, per comarques, el nombre de topònims que s’han tractat, amb indicació del
nombre de correccions i d’addicions sobre les que figuraven a les bases de dades de l’Institut
Cartogràfic, de la Direcció General d’Administració Local o dels mateixos ajuntaments.

1.2. Elaboració de les etimologies dels municipis
La Comissió per a la realització del Nomenclàtor ha acordat que entre les dades informatives
diverses corresponents a cada municipi i comarca que figuraran a l’edició oficial del Nomen-
clàtor s’hi inclogui l’etimologia, de forma concisa, del nom corresponent. Aquesta feina, realit-
zada per l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, s’ha fet durant la segona fase,
al mateix temps que s’anava revisant la toponímia, i ha resultat especialment laboriosa. Ha
calgut establir uns criteris metodològics, ja que s’ha partit de la forma documentada més
antiga —dada que sempre s’ha inclòs— i s’han tingut en compte totes les propostes etimolò-
giques aparegudes en obres de caràcter científic, tant en els repertoris generals com a
l’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines.

1.3. Consulta als ajuntaments i publicació
A partir de la incorporació d’aquestes correccions, l’Institut Cartogràfic de Catalunya ha confe-
git les llistes dels topònims inclosos en el Nomenclàtor ordenades per municipis, les quals
s’han anat enviant des del mes d’octubre de 2001 als ajuntaments corresponents, d’una ban-
da, per informar-los dels topònims del seu municipi que apareixeran en el Nomenclàtor i,
d’altra banda, perquè aprovin els que corresponen a noms de nuclis de població, sobre els
quals legalment els ajuntaments tenen competència,
d’acord amb l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de ge-
ner, de política lingüística. La publicació del Nomen-
clàtor resta pendent, doncs, de l’aprovació del nom dels
nuclis urbans per part dels ajuntaments, que és el pro-
cés que actualment s’està portant a terme i que es
preveu, si s’acompleixen els terminis legals, que s’acabi
durant el tercer trimestre de l’any 2002, cosa que com-
porta un nou retard en l’edició oficial del Nomenclàtor,
tot i que representarà una millora considerable del seu
resultat i eficàcia finals.

Un cop finalitzada aquesta fase de consulta i aprova-
ció formal es procedirà a editar el Nomenclàtor oficial
en paper i en DVD, i s’aprovarà el Decret d’oficialització.
El cost total del projecte, sense comptar les tasques
administratives, haurà estat de setanta-cinc milions de pessetes, dels quals 53,4 han estat a
càrrec de la Generalitat, 10,1 a càrrec de l’Institut d’Estudis Catalans i 11,3 a càrrec del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística.

2. La Comissió de Toponímia de Catalunya

L’any 2001 s’han aprovat i publicat dos decrets impulsats per les direccions generals de Polí-
tica Lingüística i d’Administració Local, respectivament.
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Es tracta, en primer lloc, del 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 que,
mitjançant l’addició d’un article al Decret 78/1991, ha institucionalitzat l’esmentada Comissió
amb caràcter permanent. La Comissió de Toponímia està integrada per:

• El director o directora general de Política Lingüística, que n’exerceix la presidència.

• Les persones titulars de la direcció de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de la direcció de
l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que n’exer-
ceixen les vicepresidències.

• Les persones titulars de la Direcció General d’Administració Local, la Direcció de Serveis
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la Direcció de l’Institut d’Estadís-
tica de Catalunya o persones en qui deleguin.

• Una persona representant del Departament de Cultura i una de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya amb rang mínim de cap de servei o assimilat.

• Cinc persones, una en representació de cada una de les institucions i entitats següents:
l’Institut d’Estudis Catalans, el Consell General d’Aran, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci per a la Normalització
Lingüística.

• I una secretaria, que és exercida per un funcionari o funcionària de la Generalitat de Catalunya
adscrit a qualsevol dels departaments integrants de la Comissió, que designa la Comissió a
proposta de qui en té la presidència.

La Comissió de Toponímia es va constituir formalment el dia 2 d’abril de 2001 en una sessió
tinguda a continuació de la darrera que va fer la Comissió per a l’elaboració del Nomenclàtor
oficial, en la qual es va aprovar la memòria corresponent. A partir d’aquest moment, la Comis-
sió de Toponímia ha assumit formalment els treballs de l’elaboració del Nomenclàtor i s’ha
reunit una vegada per trimestre per fer-ne el seguiment.

També ha iniciat altres actuacions, com són:

• La realització de gestions davant de la multinacional Michelin perquè modifiqués la toponí-
mia catalana de les seves guies vermelles. Aquesta empresa, que a partir de 1991 ha
introduït la toponímia oficial catalana a totes les seves guies verdes, als plànols de Barcelo-
na i als mapes de carreteres, mantenia els topònims castellanitzats fins i tot com a primera

entrada en les populars guies vermelles, tal com va
denunciar el diari El Punt al mes de ge-

ner. A la versió de 2002 de la
Guía, apareguda al
mes de novembre,
els topònims han es-
tat corregits tot i que
en algunes ocasions
es manté la denomina-
ció castellana de la po-
blació. Cal destacar que
la modificació també
afecta la toponímia de
les Illes Balears.

• La revisió de 948 for-
mes dels topònims i genti-
licis de tot el món neces-
saris per a l’expedició de les
titulacions escolars oficials
dels alumnes de Catalunya,
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realitzada per la Direcció General de Política Lingüística, a petició realitzada pel Departa-
ment d’Ensenyament. D’aquesta revisió se’n va donar compte a la Comissió de Toponímia
i a l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans. La Comissió promourà l’oficialització
dels exotopònims tractats per tal de fixar les formes catalanes dels topònims i gentilicis no
catalans.

• S’ha elaborat un informe sobre la proposta de canvi de denominació de la localitat de les
Cabòries, capital del municipi d’Avinyonet del Penedès.

3. El desplegament reglamentari

A més del Decret de creació de la Comissió de Toponímia, l’any 2001 s’ha aprovat i publicat el
Decret 60/2001, de 23 de gener, pel qual es regula el procediment per al canvi de denomina-
ció dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades. Aquest Decret estableix
el procediment per al canvi de denominació oficial dels nuclis de població i les entitats muni-
cipals descentralitzades i preveu dos procediments: d’ofici, per part de l’ajuntament, o a ins-
tància de la Generalitat. És precisament aquest segon procediment el que ha de permetre
l’aplicació a la pràctica dels treballs del Nomenclàtor toponímic un cop s’hagin realitzat les
comunicacions esmentades a l’apartat anterior. El tràmit de notificació als ajuntaments de les
conclusions de la Comissió en aplicació del nou decret s’ha iniciat al mes d’octubre.

El Decret 60/2001 completa la normativa que, per a les denominacions oficials dels municipis,
va establir 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, dictat per aclarir
les interrelacions de competències entre els ens locals de Catalunya i l’Institut d’Estudis Cata-
lans 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.

4. La retolació de les vies interurbanes

D’acord amb la Llei de política lingüística i 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 (topònims no catalans) 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.

És el Departament de Política Territorial i Obres Públiques l’encarregat d’aplicar aquesta nor-
mativa i revisar la senyalització viària pel que fa a l’ús de la toponímia per mitjà del seu servei
lingüístic. L’any 2001 s’han redactat un total de tres-cents un títols per als rètols d’obres del
Departament.

5. La correcció lingüística de noms i cognoms

L’ús obligatori del castellà en el Registre Civil des del moment de la seva creació, l’any 1870
i el desconeixement del català per part dels funcionaris que l’han tingut a càrrec seu, així com
la codificació tardana de la llengua, han comportat que els cognoms catalans figurin sovint en
el Registre Civil de manera inadequada a la normativa moderna de la llengua i 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, estableix que el
procediment que cal seguir consisteix en la simple manifestació de voler l’adaptació a la
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forma normativa del nom o cognom efectuada per la persona interessada o el seu represen-
tant legal davant la persona encarregada del Registre Civil, sense cap altre requisit que l’apor-
tació d’un certificat que acrediti la correcció lingüística de la forma proposada.

D’altra banda, 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 cog-
noms. 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 també preveu el mateix pel
que fa als cognoms. La legislació estatal s’ha adaptat, doncs, a la catalana, cosa que permet
l’aplicació dels mateixos criteris als altres territoris de parla catalana. A més, l’aplicació de la
nova normativa del Registre Civil fa possible l’adaptació dels cognoms a la forma normativa
fins i tot sense el certificat quan la forma normativa és notòria, cosa que a la pràctica s’ha
entès que és dóna quan en el mateix Registre s’ha acreditat per a d’altres persones amb
cognom coincident.

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 durant l’any 2001 han estat els següents:

Taula 23. Cognoms adaptats més freqüentment

Segons el nombre de certificats

Vinyes 22

Pasqual 19

Pinyol 18

Vinyals 17

Castanyer 16

Rubió 15

Sunyer 15

Perpinyà 12

Cartanyà 11

Estanyol 10

Massana 10

Rossell 10

Alenyà 8

Magrinyà 8

Alzina 7

L’any 2001 s’han expedit, a sol·licitud de les persones interessades, 666 certificats: seixanta-
vuit de noms i 598 de cognoms. Els ciutadans i ciutadanes que volen sol·licitar aquests certi-
ficats ho poden fer per correu electrònic i per telèfon. També s’ha posat a la 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 set
anys. L’any 2001 hi ha hagut una davallada en relació amb l’any anterior a causa, probable-
ment, de l’aplicació del Reial decret 193/2000, d’11 de febrer, abans esmentat, que permet la
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correcció ortogràfica sense aportació de la certificació si la grafia correcta consta al jutge. Tot
i aquesta davallada, el nombre de certificats continua superant 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 24. Certificats de correcció lingüística de noms i cognoms. 1995-2001

Any 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Certificats i notes 85 111 110 511 1.249 1080 666

Malgrat les facilitats normatives, hi ha registres civils, encapçalats pel de Barcelona, que
deneguen l’aplicació del procediment abreujat que preveu la Llei de política lingüística i obli-
guen a emprar el procediment de canvi de cognom i no de 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 dels cognoms catalans Pasqual, Penya, Espanyol o
Saragossa, que els jutges consideren traducció del castellà Pascual, Peña, Español o Zaragoza,
amb el suport de les resolucions, en aquest mateix sentit, de la Direcció General dels Regis-
tres i del Notariat de 5 de juny de 1999 i de 7 de setembre de 2001, de les quals la Generalitat
discrepa.

Els arguments de les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat s’ex-
pressen en el sentit següent: “En aquest cas el promotor sol·licita la constància registral de
l’adaptació ortogràfica del seu cognom Pascual i la substitució d’aquest per la forma
normativament correcta en català de Pasqual, mitjançant la simple manifestació i a l’empa-
ra del que disposa l’article 19 de la Llei catalana 1/1998. Aquesta pretensió no pot prosperar,
perquè tot i que Pascual sigui un cognom d’àmplia difusió en el conjunt del territori espanyol
no es pot qualificar d’específicament català ni, consegüentment, correspon apreciar cap
incorrecció ortogràfica en la forma citada inscrita al Registre Civil, sens perjudici del possi-
ble dret que pugui tenir el recurrent per sol·licitar el canvi del seu cognom per la via de
l’expedient governatiu a què fan referència els articles 205 i 206 del Reglament del Registre
Civil.”

El fet és especialment greu perquè els interessats en el canvi eren en els dos casos nascuts a
Catalunya, fills, néts i descendents de persones nascudes a Catalunya, per la qual cosa la
Resolució del Ministeri de Justícia implica una clara imposició de la forma castellana del
cognom a persones que volen recuperar la forma catalana.

6. Col·laboració amb la Societat d’Onomàstica

A Catalunya, i en general a totes les terres de parla catalana, l’interès per l’estudi dels noms
de lloc és molt estès i generalitzat, tant pel que fa a persones relacionades amb l’excursio-
nisme com pel que fa a les que s’interessen per la llengua o la història local. Una mostra
d’aquest interès és l’existència de la Societat d’Onomàstica, una associació privada consti-
tuïda 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, el Butlletí interior, amb estudis i ressenyes diver-
ses. En els darrers anys, la Generalitat col·labora amb l’esmentada societat amb la voluntat
de difondre els treballs del Nomenclàtor oficial i facilitar un consens social ben ampli al seu
entorn.



IV. L’onomàstica

58

L’any 2001, la Societat d’Onomàstica, juntament amb els departaments de Filologia Catalana
i de Geografia de la Universitat de València i l’Institut Universitari de Filologia Valenciana, han
organitzat, del 18 al 21 d’abril, el Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catala-
nes, en el marc del qual es va presentar una comunicació sobre el Nomenclàtor oficial de la
toponímia major de Catalunya.
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V. L’ENSENYAMENT

1. L’ensenyament no universitari

1.1.El model escolar de Catalunya: una escola catalana i integradora
L’ensenyament de la llengua catalana va ser bandejat de l’escola per Reial cèdula de 23 de
juny de 1768, que ordenava que l’ensenyament de les primeres lletres, la llatinitat i la retòrica
es fes en llengua castellana. L’anomenada Llei Moyano, de 1855, en estendre l’ensenyament
i organitzar unes primeres escoles públiques, va fer més eficaç aquella imposició, que va
perdurar fins que la Mancomunitat primer i la Generalitat republicana després van obrir les
seves escoles pròpies i van promoure l’ensenyament en català. La dictadura va prohibir total-
ment l’ensenyament del català i el seu ús a l’escola.

Una de les primeres actuacions de la Generalitat recuperada va ser la d’aconseguir que la
llengua catalana fos assignatura obligatòria, cosa que va establir el Reial decret 2092/1978,
de 23 de juny, efectiu a partir del curs 1978-1979. La Llei de normalització lingüística de 1983
va establir un model d’escola catalana i integradora, amb una sola línia d’ensenyament en què
tots els nens i nenes de Catalunya estudiaven junts, sense separació per raó de la llengua
familiar, i aprenien plegats en català. En aplicació de la Llei es van aprovar els decrets 362/
1983, de 30 d’agost; 75/1992, de 9 de març; 332/1994, de 4 de novembre, i 82/1996, de 5 de
març, per raó dels quals la llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge a l’ense-
nyament obligatori i al batxillerat.

Els articles 20 i 21 de la Llei de política lingüística consoliden el sistema de conjunció lingüís-
tica 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, sigui quina sigui la seva llengua habitual en
iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correctament les dues llengües al
final de l’educació obligatòria.

D’acord amb aquestes previsions els centres d’ensenyament a Catalunya empren normal-
ment el català com a llengua de l’ensenyament. Segons dades del Departament d’Ensenya-
ment que corresponen a un estudi realitzat el curs 1999-2000, aproximadament 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 varia-
bles.

D’altra banda, segons disposa l’article 24 de la Llei de política lingüística, el professorat ha de
conèixer les dues llengües oficials i ha d’estar en condicions de poder-ne fer ús en la tasca
docent. Segons el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les llengües
oficials per a la provisió de llocs de treball docent 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 secundà-
ria tenia l’acreditació de coneixement de català.

El sistema escolar de conjunció lingüística garanteix l’ensenyament de la llengua, permet uns
primers espais de socialització dels infants en català i facilita la integració de l’alumnat proce-
dent de fora de Catalunya. Cal remarcar la importància decisiva d’aquest model per a l’ense-
nyament del català i la integració social de l’alumnat estranger, procedent de Llatinoamèrica,
del Magrib, de l’Àfrica subsahariana i de l’Orient mitjà, un alumnat que creix any rere any.
Sobre un alumnat que oscil·la, segons els anys, a l’entorn del milió de nens i joves, el percen-
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tatge d’alumnes estrangers en el curs 2000-2001 era del 2,22% a l’educació infantil, del 2,77%
a la primària, del 3,18% a l’ESO, de l’1,21% al batxillerat, de l’1,39% als cicles formatius de
grau mitjà i de l’1,19% als cicles formatius de grau superior. Aquestes xifres, juntament amb el
nombre d’hores que setmanalment passa a l’escola l’alumnat d’entre 3 i 16 anys denoten fins
a quin punt l’ensenyament en català és essencial per al procés de recuperació de la llengua en
tots els àmbits.

1.2. L’avaluació dels coneixements de llengua catalana al sistema educatiu
El 2001 s’han donat a conèixer els resultats obtinguts per l’alumnat d’ESO en dos estudis que
es van fer l’any anterior i en els quals va participar Catalunya. També s’ha realitzat un tercer
estudi en el marc de les proves d’avaluació de les competències bàsiques de cicle mitjà.
Aquests estudis contribueixen a donar resposta a una de les peticions del Consell Social de la
Llengua Catalana en els seus dictàmens d’avaluació dels informes de política lingüística de
1999 i 2000 i també del Parlament de Catalunya en la seva Moció 14/VI, de 26 d’abril de 2000.
Els estudis permeten concloure que el nivell de coneixement de llengua catalana i castellana
de l’alumnat,

• és bo
• força equiparat entre el català i el castellà
• semblant al de l’alumnat de la resta de l’Estat pel que fa al coneixement de castellà
• entorn de la mitjana dels països de l’OCDE pel que fa al conjunt d’habilitats lingüístiques.

1.2.1.El projecte PISA
El primer estudi correspon al projecte PISA (Programme for International Student Assessment)
promogut per l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics)
per tal d’avaluar els coneixement i les habilitats adquirits per l’alumnat de 15 anys de 32
països en tres àrees: comprensió lectora, matemàtiques i ciències. L’informe complet d’aquest
projecte es pot trobar al web http://www.pisa.oecd.org. A Catalunya van participar en aquest
projecte 23 centres.

Pel que fa a la comprensió lectora, que en el projecte es defineix com la comprensió i la
reflexió a partir de textos escrits per tal d’assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixe-
ment i participar en la societat, es va avaluar en tres escales (recuperació de la informació,
interpretació de textos i reflexió sobre textos) i es resumeix en una quarta escala combinada
de comprensió lectora mitjana.

Sobre una escala on la mitjana de l’OCDE és de 500 punts, l’alumnat de Catalunya ha obtingut
uns resultats mitjans de 495 punts. La mitjana dels alumnes de l’Estat espanyol va ser pràc-
ticament la mateixa: 493 punts.

L’alumnat de Catalunya ocuparia el 17è lloc dels 32 de la prova total, per davant de Grècia,
Portugal i Luxemburg, al mateix nivell que Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, França,
Itàlia i Dinamarca i per sota de Suècia, el Regne Unit, Irlanda i Finlàndia.

1.2.2. L’avaluació de l’ESO impulsada per l’Institut Nacional de Qualitat i Avaluació (INCE)
L’avaluació de l’educació secundària obligatòria va ser un estudi impulsat per l’INCE amb
l’objectiu de conèixer allò que saben els alumnes en diferents àrees. La població de Catalunya
objecte de l’estudi va correspondre a tots els centres on hi havia escolaritzat l’alumnat de 4t
d’ESO durant el curs 1999-2000. La població es va subdividir en estrats en funció del nombre
de centres per territori, titularitat dels centres i hàbitat. La mostra final catalana va ser de 57
centres amb 1.333 alumnes.

Pel que fa a la llengua castellana, la mitjana obtinguda per l’alumnat de la mostra va resultar
pràcticament idèntica a la mitjana espanyola (63% a Catalunya davant d’un 64% a la mitjana
estatal). Tenint en compte els blocs de la prova, l’alumnat català va treure un resultat més alt
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en comprensió oral i escrita (71,5% envers un 69%) i més baix en els de llengua com a objecte
de coneixement.

1.2.3. Les proves d’avaluació de les competències bàsiques al cicle mitjà de primària
El primer semestre de 2001 la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa va coordi-
nar les proves d’avaluació de les competències bàsiques del cicle mitjà de l’educació primària
en una mostra de 2.721 alumnes de 4t curs de primària procedents de 150 centres. Els centres
van ser seleccionats de manera aleatòria i proporcional a la població d’escoles existents a
cada delegació territorial de manera que fos possible establir resultats de la mostra agrupant-
los per hàbitats. Les àrees objecte de l’avaluació van ser: coneixement del medi social i cultu-
ral, matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i coneixement del medi natural. Les
proves orals de llengua catalana i castellana es van aplicar a una submostra de 595 alumnes
seleccionats de manera aleatòria.

L’estudi, una síntesi de resultats del qual ha estat editada pel Departament d’Ensenyament1 i
és consultable en el seu web www.gencat.es/ense/conthome/sintesicb, denota,

• Equilibri entre el coneixement de la llengua catalana i la castellana, millor en català pel que
fa a la comprensió oral i textual, l’ortografia i el component discursiu i millor en castellà en
l’expressió oral i la lectura.

• Desequilibri territorial de manera que l’alumnat de poblacions petites obté un millor resultat
en el català i el de les poblacions grans en el castellà, cosa que es pot explicar en raó de la
llengua de comunicació familiar que resulta dominant en cada un dels dos àmbits.

El resultat per a cada llengua de les competències avaluades és el següent:

Taula 25. Percentatge d’alumnat que assoleix competències en llengua catalana i castellana

Competència avaluada Percentatge d’alumnat que l’assoleix

Català Castellà

Comprensió oral literal 90% 83%

Comprensió oral interpretativa 82% 85%

Comprensió textual literal 75% 78%

Comprensió textual interpretativa 73% 41%

Expressió oral (component discursiu) 90% 87%

Expressió oral Competència lingüística 91% 95%
Lèxic 83% 87%

Lectura Entonació 74% 84%
Fonètica 87% 96%
Velocitat 72% 59%

Organització del text 56% 64%

Correcció lingüística Ortografia dictat 86% 69%
Correcció 36% 41%

1. Competències bàsiques. Educació primària. Cicle mitjà. Proves d’avaluació. Generalitat de Catalunya. Departament
d’Ensenyament. Novembre de 2001
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1.3. El suport especial a l’alumnat d’incorporació tardana
L’article 21.8 de la Llei de política lingüística estableix que l’alumnat que s’incorpori tardana-
ment al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un suport especial i addicional d’ensenya-
ment de català. Això exigeix un suport continuat tant al professorat com a l’alumnat que, pel
que fa a l’aprenentatge del català, dóna el Servei d’Ensenyament de Català (SEDEC) de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.

1.3.1 Professorat
El Departament d’Ensenyament organitza activitats per millorar el coneixement del català del
professorat, que l’any 2001 han estat, entre d’altres:

• 244 seminaris d’assessorament didàctic a primària per a projectes lingüístics amb més de
2.000 participants de gairebé 200 centres.

• 8 cursos del mòdul 2, amb 200 alumnes.
• 17 cursos complementaris, amb més de 200 alumnes.
• 36 cursos de preparació per als mòduls d’educació secundària, amb 468 alumnes.
• 10 cursos de preparació per als mòduls d’educació primària, amb 110 alumnes.
• 11 cursos de suport oral o perfeccionament de llengua, amb 187 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.
• I Jornada de Dinamització Lingüística a l’Ensenyament Secundari, a Barcelona (dues ses-

sions), Tarragona, Lleida i Girona, amb una participació molt important de professors de
llengua.

També s’han editat 6 guies d’equipaments i s’ha difós mitjançant l’espai web la base de dades
d’aules i fitxes d’equipaments. D’altra banda, s’han organitzat jornades i activitats de formació
amb materials de suport en català i s’han repartit 50 jocs de l’euro en dos tallers adreçats a
professorat de comerç. En la mateixa línia de fomentar el coneixement del català per part del
professorat, s’ha continuat la tasca de manteniment de 15 aules d’autoaprenentatge i actualit-
zació i adequació dels materials

1.3.2. Alumnat
Per donar suport a l’alum-
nat s’han organitzat, en-
tre d’altres, les següents
activitats:

• Tallers de llengua espe-
cífics, que el curs 2000-
2001 van ser 110 (40 a
primària i 70 a secundà-
ria), més 30 tallers
d’adaptació escolar adre-
çats a l’alumnat que arri-
ba d’altres països un cop
començat el curs escolar.

• Grups especials de conversa. En el curs 2000-2001 els auxiliars de conversa han cobert 900
hores setmanals de suport, en bona part dedicades als alumnes d’incorporació tardana.

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 mane-
ra positiva en la valoració de la llengua. L’any 2001 han estat les següents:

• Monestirs de Catalunya (segona edició), amb més de 300 escoles participants. La cloenda
de la campanya va aplegar a Poblet, en tres dies, més de 1.500 alumnes d’arreu del país.
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• Llegendes de Catalunya, en suport radiofònic. Hi han participat 150 escoles.
• Tots els papers de l’auca, que ha comportat la realització de tallers de teatre a 15 escoles.
• Jo t’escric, escriu-me! I Enganxa-t’hi: són dues activitats per treballar la Declaració univer-

sal dels drets lingüístics, basades en la correspondència entre alumnes de l’àmbit lingüístic
català i en el món de l’etiquetatge comercial. L’han seguida els centres de Girona.

• 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 més de 10.000 alumnes.

2. L’ensenyament universitari

2.1. L’accés a la universitat
Les proves d’accés a la universitat són un bon indicador del grau de coneixement del català i
de la facilitat d’expressar-s’hi dels joves que hi accedeixen, de manera que esdevenen un
indicador de referència en el qual s’observa un increment constant de l’ús del català en els deu
darrers anys. El curs 2000-2001, arran de la conflictivitat introduïda en aquesta matèria amb
ocasió del judici seguit a Tarragona contra el rector de la Universitat Rovira i Virgili, s’han
donat més facilitats perquè els alumnes poguessin fer les proves en castellà. Tot i això, de les
77.540 proves d’accés a la universitat del curs 2000-2001, 71.418, és a dir, el 92,1% (90,4% el
curs anterior), 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, amb el 84,82%; el Barcelo-
nès, amb el 87,69%, i la Vall d’Aran, amb el 81,16%. El curs anterior havien estat el 84,72%,
el 88,18% i el 68,75% respectivament.

Taula 26. Evolució de l’ús del català a les proves d’accés a la universitat

Any 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

% d’ús del català  53,3  59,2  62,0  66,0  70,3  71,7  73,3  73,5  90,4  92,1

2.2. Els serveis lingüístics universitaris
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. Tot i això, la docència en català està estabilitzada al voltant del 60%, però amb
tendència a la baixa.

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 coneixe-
ment de la llengua catalana. Per donar compliment a aquest objectiu, les universitats compten
amb serveis lingüístics, que reben el suport del Govern i 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.

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 té un servei específicament
encarregat d’aquesta tasca d’acord amb els objectius generals de la política lingüística. L’any
2001, d’acord amb les bases establertes per la Resolució de 22 de maig del conseller d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació, es van convocar els ajuts a les universitats
públiques i privades de Catalunya per a projectes i activitats de normalització lingüística que



V. L’ensenyament

64

van ser concedides fins a la suma de 42.230.000 pessetes per Resolució de 25 de setembre.
A més, des del Departament de Cultura s’han subvencionat els centres d’autoaprenentatge de
set universitat catalanes, per un import de 18.985.000 de pesse-
tes en una despesa biennal 2000-2001, i s’ha donat suport di-
dàctic als responsables d’aquests centres.

El sistema universitari català té com a referent el dels països de
la Unió Europea. El nombre d’alumnes de programes Erasmus
ha anat creixent any rere any. El curs 2000-2001 van ser 2.979,
xifra que gairebé ha triplicat la corresponent a la del curs 1992-
1993, que va ser de 1.032. El català, doncs, més que un obsta-
cle per a la vinguda a Catalunya d’estudiants estrangers és una
oportunitat per a ells i també per al país, que es pot projectar
enfora per mitjà d’aquest alumnes.

Taula 27. Programes Erasmus. Estudiants estrangers vinguts a Catalunya 1994-2001

Curs 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01

Estudiants 1.723 1.901 1.978 2.226 2.664 2.949 2.979

Per tal de facilitar que aquests estudiants aprenguin català, la Direcció General d’Universitats
dóna un suport específic i addicional als serveis lingüístics, que en el curs 2000-2001 ha estat
de 50.000.000 de pessetes. Facilitar l’aprenentatge del català per part dels alumnes estran-
gers és també l’objectiu d’INTERCAT, un sistema d’aprenentatge a distància, interactiu, elabo-
rat pels serveis lingüístics universitaris amb el suport de la Unió Europea que va ser presentat
el dia 15 de març de 2001.

2.3. El suport al llibre de text universitari
El Departament d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació,
amb la col·laboració dels departa-
ments de Cultura i de Justícia, man-
té una línia d’ajut per a l’edició de
manuals universitaris elaborats a
Catalunya en llengua catalana. El
2001, d’acord amb la Resolució 8 de
juny per la qual es convoquen ajuts
a l’edició i la difusió de llibres de text
o manuals universitaris, en suport
paper o en suport electrònic, escrits
en llengua catalana, ha atorgat, mit-
jançant concurs públic, ajuts a edito-
rials per un import de 35.000.000 de
pessetes (210.354,66 euros).
D’aquest import total, el Departament
de Justícia ha aportat 5.000.000 de
pessetes, i el de Cultura, 8.000.000.
Els ajuts han contribuït a l’edició de
905 llibres de disciplines diverses.

Com en anys precedents, la Direcció General d’Universitats ha editat un catàleg de manuals
universitaris en català per tal de contribuir a fer-ne difusió. En el de 2001, el nombre de títols
inventariats supera els 3.500, 400 títols més que l’any 2000.
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2.4. Les beques per a tesis doctorals
Com a contribució a la recerca universitària en català, la Direcció General de Recerca, per mitjà
de la CIRIT, concedeix ajuts per a l’elaboració de tesis doctorals en català i per a d’altres projec-
tes relacionats amb la recerca. L’any 2000 aquests ajuts van ser de 81.000.000 de pessetes.

3. La formació de les persones adultes

D’acord amb la Llei de política lingüística, en l’ensenyament d’adults és preceptiu l’ensenya-
ment del català i del castellà, cosa que es procura fer d’acord amb les seves circumstàncies
específiques. La Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults, va atribuir la responsabilitat
de la formació d’adults i els centres que la imparteixen al Departament de Benestar Social,
que exerceix aquesta funció mitjançant la Direcció General de Formació d’Adults.

Al llarg de 2001 l’esmentada Direcció General ha elaborat i tramitat un Projecte de decret pel
qual s’estableix l’ordenació curricular de la formació bàsica per a les persones adultes, que es
preveu que entri en vigor el curs 2002-2003, l’article cinquè del qual estableix que “El català,
com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament. S’utilitzarà normalment
com a llengua vehicular i d’aprenentatge del cicle de formació instrumental i del cicle d’educa-
ció secundària”. Aquesta norma permetrà avançar en la línia de progressiva catalanització
dels ensenyaments a les persones adultes iniciat, sobretot, a partir de l’aprovació de la Llei de
política lingüística i que, segons les dades de la Direcció General de Formació d’Adults, és el
que figura a la taula següent:

Taula 28. La llengua d’ensenyament als centres de formació d’adults, per alumnes

Tot en català Tant en català Tot en castellà
com en castellà

Any % % %

1998 37,0 46,5 16,5

1999 32,0 54,0 14,0

2000 49,0 42,0 9,0

2001 65,0 24,0 11,0

En aquest mateix camp de la formació de
persones adultes, el 6 de març de 2001 el
Govern va autoritzar l’aplicació del Mapa de
la formació bàsica elaborat per la Direcció
General. El Mapa divideix el país en divuit
zones de formació d’adults, en cadascuna de
les quals els habitants tenen assegurada una
oferta formativa completa que comprèn la
formació instrumental i primària, la secundà-
ria i la preparació per a proves d’accés. A cada
zona hi ha diversos centres, en els quals es
desenvolupen actuacions que permeten als

adults assolir i actualitzar la seva formació bàsica, i aules, que són extensions dels centres. El
mapa preveu un total de 81 centres i 53 aules. També s’ofereix el programa de graduat a
distància “Graduï’s, ara pot”, al qual s’han inscrit 3.422 persones.



V. L’ensenyament

66

A banda de la formació instrumental, del cicle de secundària i de la preparació per a proves
d’accés diverses, els centres i aules de formació d’adults ofereixen diversos programes d’alfa-
betització. Un d’aquests programes és el d’alfabetització en català que l’any 2001, en col·la-
boració amb 61 ens locals i entitats, ha atès un total de 4.825 alumnes distribuïts en 439 grups.
L’aportació econòmica del Departament per aquesta actuació ha estat de 74 milions de pesse-
tes. Amb aquesta actuació es contribueix al foment de l’aprenentatge del català entre les
persones procedents de la nova immigració d’una manera coordinada, sempre que és possi-
ble, amb el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya.

4. La formació ocupacional

4.1. La introducció del català a la formació ocupacional
L’Ordre de 9 d’octubre de 2000 va incorporar el requisit d’impartir en català almenys el 50% de
les accions de formació ocupacional que promou la Direcció General d’Ocupació del Depar-
tament de Treball a les ordres que aproven les bases reguladores que han de regir les subven-
cions, les quals, d’acord amb la Llei de política lingüística, també estableixen l’obligatorietat
d’incloure un mòdul específic de català com a requisit per a l’atorgament de subvencions als
centres col·laboradors en aquesta matèria.

La introducció del català com a llengua vehicular contribueix al foment del coneixement i de
l’ús de la llengua i, també, a la difusió del llenguatge específic de cada activitat. El mòdul de
català, que és obligatori en els cursos subvencionats pel Departament, facilita un retrobament
amb l’estudi del català que tendeix a enfortir la seguretat de l’alumnat en els seus propis
coneixements. Per tal de facilitar als centres col·laboradors l’aplicació del mòdul, el Departa-
ment de Treball, per mitjà de la seva Àrea de Normalització Lingüística, n’ha elaborat una
programació estàndard. Es tracta d’una proposta de continguts flexible i adaptable a les dife-
rents especialitats i els diferents tipus d’alumnat que vol facilitar la feina dels professionals
docents. Constituït per cinc volums, se n’ha fet una edició de 1.300 exemplars i s’ha fet arribar
a un miler de centres col·laboradors de tot Catalunya amb l’explicació pertinent i la recomana-
ció d’utilitzar-lo.

En el cas dels vuit centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO),2 que depenen directa-
ment de la Direcció General d’Ocupació, s’ha aplicat de manera pilot. En els 197 cursos
organitzats per aquests centres s’han impartit una mitjana de 14,5 hores de català a un total de
2.854 alumnes. De manera general, es pot considerar que els centres col·laboradors impartei-
xen un nombre semblant d’hores de català per curs.

D’altra banda, els centres d’autoaprenentatge dels CIFO de Santa Coloma de Gramenet, Co-
balt i La Violeta també donen suport als mòduls de català. L’any 2001 han atès aproximada-
ment un miler d’usuaris. La resta de CIFO estan avançant en el procés de creació de les seves
pròpies aules.

Actualment, als CIFO hi ha lingüistes responsables de l’àrea de català, els quals depenen de
la Direcció General d’Ocupació i són coordinats per l’Àrea de Normalització Lingüística. L’any
2001 aquest equip de lingüistes ha començat a treballar en l’elaboració de plans de normalit-
zació lingüística per a cada centre, amb l’estudi de la seva situació lingüística (Indexplà), la
detecció de necessitats i la proposta d’actuacions.

Cal recordar que hi ha aproximadament 1.300 centres col·laboradors, que imparteixen uns
9.000 cursos subvencionats als quals assisteixen uns 130.000 alumnes, que han rebut ense-
nyament en català i de català.

2. Existeixen  8 CIFO del Departament de Treball: Santa Coloma, Tarragona, Cobalt, Lleida, Salt, Sant Feliu, La Violeta i El
Vallès.
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4.2. Els usos lingüístics als centres de formació ocupacional
El mes de juny de l’any 2001 el Departament de Treball va presentar les dades sobre l’ús del
català en els centres de formació ocupacional corresponenets a l’estudi encarregat l’any 2000.
L’estudi tenia, entre d’altres objectius, el de conèixer els usos lingüístics dels centres col·la-
boradors i dels alumnes de formació ocupacional, les actituds davant de l’ús de la llengua
catalana i el grau d’aplicació del mòdul obligatori de català.

Els centres enquestats van impartir al llarg de l’any 2000 una mitjana de 27 cursos, dels quals
8 o 9 eren subvencionats pel Departament de Treball. Els centres privats amb ànim de lucre
són els que en van impartir més: un total de 46 de mitjana, 11 dels quals eren subvencionats.
Gairebé la totalitat dels cursos impartits, tant subvencionats com no subvencionats, correspo-
nen al sector de serveis (els més importants, els d’informàtica i els d’administració i oficines).

L’índex d’us del català (IUC) resumeix una sèrie de variables relacionades amb l’ús del català
pe part dels centres entrevistats, com són l’idioma de recepció de l’entrevistat, la llengua
habitual usada en els cursos subvencionats més importants, l’existència de criteris generals
d’ús lingüístic definits o l’idioma de comunicació interna i externa. Per la totalitat de la mostra
amb la qual s’ha pogut treballar per confeccionar aquest índex la mitjana ha estat de 71,54.
Només els centres de Barcelona ciutat i la seva Àrea Metropolitana tenen un índex d’ús del
català en els centres inferior a la mitjana. La taula següent dóna algunes dades de l’estudi.

 Taula 29. Usos lingüístics als centres de formació ocupacional

Llengua

(%) Base: total centres català castellà totes altres no n’hi ha/ ns/nc
dues no ho fan

Rètol del centre al carrer 85,6 6,7 4,7 0,7 1,2 1,0

Retolació interior 85,6 4,0 5,0 — 2,5 3,0

Material de promoció i informació 81,8 3,2 13,2 — 0,7 1,0

Publicitat 80,8 2,0 11,9 — 2,5 2,7

Documents de matriculació 85,6 5,2 6,7 0,2 1,2 1,0

Altra documentació administrativa 83,8 4,2 10,9 — 0,5 0,5

Segells de goma 82,6 7,7 6,7 0,5 1,0 1,5

Plans / projectes del centre 79,9 5,5 10,4 0,2 0,2 3,7

Comptabilitat 71,6 14,2 10,0 — 0,7 3,5

Estatuts del centre 65,4 16,7 4,0 — 1,0 12,9

Comunicació escrita alumnes 75,9 5,2 17,7 — 0,7 0,5

Comunicació escrita proveïdors 64,4 3,5 28,9 — 0,5 2,7

Publicacions pròpies 59,0 4,5 14,9 0,2 7,2 14,2

Atenció telefònica al públic 84,3 2,0 13,7 — — —

Atenció directa al públic 82,8 1,7 15,4 — — —
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El català és la llengua més utilitzada en els informes dels professors, la llengua vehicular de
les classes, els dossiers de curs o les anotacions a la pissarra. En els lllibres editats usats a
classe hi ha una major equiparació entre català i castellà.

4.3. L’aplicació del mòdul de català
Un dels requisits que han de reunir els centres col·laboradors per rebre subvenció per realitzar
els cursos de formació ocupacional és incloure en cada mòdul de formació ocupacional unes
hores de formació de català, que es concreten en un mòdul específic de català que suposa
una mitjana d’entre el 5% i el 10% del total d’hores que té el curs subvencionat.

Els materials didàctics usats per al mòdul són propis (en el 70,9% dels centres), i la persona
encarregada d’impartir-lo acostuma a ser un professor titulat de català (60,5%) o bé és el
mateix professor del curs qui s’encarrega d’impartir el mòdul (28,9%).

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

5.1. L’organització del Consorci per a la Normalització Lingüística
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.
Els òrgans centrals de gestió del Consorci són el Plenari i el Consell d’Administració, en els
quals la Generalitat té el 51% dels vots. Participen en el Plenari tots els ens consorciats i en el
Consell d’Administració, que presideix el director general de Política Lingüística, hi ha 6 repre-
sentants de la Generalitat i 5 dels ens locals.

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,
tal com disposa l’article 38 del la Llei de política lingüística. Els centres de normalització
lingüística tenen autonomia funcional i són governats per uns consells de centre que presideix
un representant de les corporacions locals consorciades, les quals tenen sempre majoria per
formar decisió a escala territorial. Segons la seva extensió territorial, els centres tenen ads-
crits serveis comarcals o serveis locals de català, d’extensió territorial més reduïda. Aquests
centres són:

Taula 30. Centres de normalització lingüística

Alt Penedès i Garraf Lleida

Reus, àrea Miquel Ventura Maresme-Mataró

Badalona-Sant Adrià Montserrat (Manresa)

Barcelona Osona

Ca n’Ametller (Molins de Rei) Roses (Sant Feliu de Llobregat)

Cornellà de Llobregat Sabadell

El Prat de Llobregat Tarragona

L’Heura (Santa Coloma de Gramenet) Terrassa-Rubí

L’Hospitalet de Llobregat Terres de l’Ebre

Eramprunyà (Sant Boi de Llobregat) Vallès Occidental (Mollet)

Girona Vallès Oriental
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El Consorci per a la Normalització Lingüística té una plantilla de 417 persones, 361 tècnics i
50 administratius, de les quals aproximadament la meitat s’ocupen de l’ensenyament del ca-
talà 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, en proporció que varia segons
les necessitats sociolingüístiques del territori al qual serveixen.

El pressupost del Consorci l’any 2001 ha estat de 2.460 milions de pessetes, dels quals 1.370
corresponen a l’aportació directa de la Generalitat, 707 a les aportacions dels ens locals
consorciats, 71 a ingressos patrimonials procedents de l’aplicació de romanents i 312 corres-
ponen a matrícules i altres ingressos.

5.2. Els cursos presencials
Durant el curs 2000-2001 el Consorci ha organitzat 1.898 cursos presencials de català, un
4,1% menys que el curs anterior, que van ser 1.979, amb un total de 36.180 persones inscrites
(un 8,5% menys que el curs 1999-2000. La procedència de les persones inscrites, el 48,56%
de fora de Catalunya, resulta de la taula següent:

Taula 31. Procedència dels alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística

País Inscrits Percentatge

Catalunya 18.610 51,44%

Estat espanyol 8.957 24,76%

Resta UE 1.870 5,17%

Europa Est 532 1,47%

Amèrica Nord 192 0,53%

Resta Amèrica 3.137 8,67%

Àfrica 1.052 2,91%

Àsia i Oceania 121 0,53%

Sense dades 1.709 4,70%

TOTAL 34.471 100%

En relació amb el curs anterior, disminueixen els alum-
nes que provenen de Catalunya (que han passat del
66,9% al 51,4%) i els que provenen de la Unió Euro-
pea (que passen del 7,7% al 5,2%) i augmenten els
que provenen de la resta de l’Estat (del 19,8% al
24,7%), d’Amèrica Llatina (del 2,7% al 8,7%) i es
manté estable la participació del continent africà.

Per nivells, s’han organitzat 807 cursos (el 23,8% més
que el curs anterior) destinats a l’aprenentatge de la
llengua oral o nivell llindar, als quals es van inscriure
15.024 persones, 1.026 cursos de llengua escrita o
nivell de suficiència, als quals es van inscriure 20.157
persones, i 65 cursos complementaris i d’especiali-
tat. Ha continuat, per tant, la tendència a la disminu-
ció de la demanda de cursos de català per part de la
població originària i a l’increment de la demanda de
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cursos de llengua oral. També es constata una disminució en els cursos organitzats per a
sectors determinats i, en concret, per al món professional i socioeconòmic, que en els cursos
immediats a l’aprovació de la Llei de política lingüística van tenir un increment notable. Les
següents taules mostren l’evolució dels cursos de català organitzats pel Consorci per tipologi-
es, per territoris i per sectors.

Taula 32. Cursos de català, per tipologies, organitzats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística i alumnes inscrits. Cursos 1998-1999 a 2000-2001

Descripció 1998-1999 1999-2000 2000-2001
dels cursos cursos alumnes cursos alumnes cursos alumnes

Llengua oral 650 13.621 652 12.819 807 15.024

Llengua escrita 1.222 27.451 1.171 24.326 1026 20.157

Complementaris 115 1.411 138 2.011 54 792

L especialitat 22 349 18 374 11 207

TOTAL 1.987 43.006 1.979 39.530 1.898 36.180

Taula 33. Cursos de català, per àmbits territorials, organitzats pel Consorci per a la
Normalització Lingüística i alumnes inscrits. Cursos 1998-1999 a 2000-2001

Territori 1998-1999  1999-2000 2000-2001
cursos  alumnes  cursos alumnes  cursos alumnes

Barcelonès 693 15.627 683 14.648 577 11.725

Baix Llobregat 262 5.652 263 5.150 330 6.175

Vallès Occidental 250 5.581 250 4.956 244 4.718

Vallès Oriental 133 2.523 102 1.860 95 1.736

Resta
de Barcelona 223 4.595 236 4.379 236 4.088

Comarques
de Tarragona 167 3.495 170 3.160 168 2.971

Comarques
de Lleida 73 1.515 70 1.369 52 1.120

Comarques
de Girona 186 4.018 205 4.008 196 3.647

TOTAL 1.987 43.006 1.979 39.530 1.898 36.180
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Taula 34. Cursos de català, per sectors, organitzats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística i alumnes inscrits. Cursos 1998-1999 a 2000-2001

Sectors 1998-1999  1999-2000 2000-2001
cursos  alumnes  cursos alumnes  cursos alumnes

Serveis 1.747 38.896 1.738 35.750 1.672 32.713
permanents

Adm. local 126 2.566 113 2.124 80 1.452
i món del dret

Món
socioeconòmic 52 595 47 494 33 333

Món sanitari
i assistencial 53 786 81 1.162 61 785

Altres 9 163 — — 52 897

TOTAL 1.987 43.006 1.979 39.530 1.898 36.180

5.3. Els centres d’autoaprenentatge i
l’ensenyament a distància
El Consorci per a la Normalització Lin-
güística també té 12 centres d’autoa-
prenentatge (CAC) en funcionament,
que són els de Barcelona (2), l’Hos-
pitalet de Llobregat, Cornellà de Llo-
bregat, Gavà, Sant Vicenç dels Horts,
Tarragona, Terrassa, Sant Cugat del
Vallès, Sabadell, Girona i Martorell.
S’han inscrit en aquests centres 1.088
alumnes, 80 menys que l’any anterior,
que van ser 1.168, continuant la ten-
dència a la baixa dels darrers anys. El
total d’assistències ha estat de 9.936,
un 25,5% menys que l’any anterior i un
52,8% menys que fa dos cursos, en què
el nombre d’assistències va ser de
21.045.

La baixa d’alumnat en els centres
d’autoaprenentatge, i també en els cur-
sos presencials, és compensada pels
cursos a distància, que des del curs
1997-1998, en què es van oferir per pri-
mera vegada, no han deixat d’incremen-
tar-se, tal com resulta de la taula se-
güent:
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Taula 35. Alumnes a distància (Consorci per a la Normalització Lingüística)

Curs Alumnes

1998 - 1999 1.338

1999 - 2000 3.680

2000 - 2001 5.764

El Consorci disposa de materials didàctics propis, en paper i en CD-ROM, elaborats per mitjà
del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, com són el Català multimèdia i el Diàleg
multimèdia.

5.4. L’assoliment de l’alumnat
El curs 2000-2001, el 82% dels alumnes inscrits als cursos de català presencials i a distància
van finalitzar el curs que els corresponia. D’aquests, el 70% van superar el curs que havia
seguit mitjançant la superació d’unes proves, que elaboren de manera automatizada els ser-
veis centrals del Consorci (Provescat), cosa que significa un bon nivell d’assoliment.

Del total d’alumnes, doncs,

• Es presenten a l’avaluació final: 30.133 (87,67%)
Aproven: 23.222 (67,56%)
No aproven: 6.106 (17,77%)
No aproven però passen de curs: 805 (2,34%)

• No es presenten a l’avaluació final: 1.297 (3,77%)

• Sense dades: 2.941 (8,56%)

5.5. 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. Algunes d’elles són:
Barna House, Centre d’Estudis Adams, Brighton, CEK Formació i Reciclatge Empresarial,
INK Catalunya SA, etc. 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
2001 s’han concedit ajuts per import de 8.600.000 pessetes. El Departament de Cultura difon
l’existència d’aquests centres i acadèmies amb la guia d’informació cultural 250 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, expe-
deix certificats de coneixement de català per facilitar-ne l’acreditació als ciutadans i ciutada-
nes 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 2001 s’han administrat proves en els dos
períodes habituals (maig-juny i novembre-desembre) amb una disminució significativa del
nombre de persones que s’hi ha inscrit i presentat. La disminució es deu a tres factors: l’apre-
nentatge a l’ensenyament reglat, l’equivalència dels certificats del Consorci als efectes de la
funció pública i l’absència de processos selectius a gran escala, així com a l’increment gene-
ralitzat del coneixement per part de la població. La reducció de demanda ha estat compensa-
da de manera parcial per l’èxit inicial del nou certificat de coneixements de llenguatge jurídic,
que el 2001 s’ha administrat per primera vegada i sense cobrament de taxes.
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Taula 36. Dades de les proves de la Junta Permanent de Català. 2001

Tipus de certificats Presentats Aptes

Certificats generals

Nivell A. Coneixements bàsics 135 96

Nivell B. Coneixements elementals 2.155 917

Nivell C. Coneixements mitjans 4.340 1.735

Nivell D. Coneixements superiors 1.228 346

Certificats específics

Nivell G. Llenguatge administratiu 184 79

Nivell K. Correcció de textos 408 133

Nivell M. Llenguatge comercial 21 6

Nivell J. Llenguatge jurídic 1.165 329

TOTAL 9.636 3.641

L’evolució del nombre de certificats expedits per la Junta Permanent de Català en els set
darrers anys ha estat la següent

Taula 37. Certificats de la Junta Permanent de Català. 1995-2001

Tipus de certificat 1995 1996 1997 1998 1999  2000  2001

Nivell A
Coneixements bàsics 336 321 284 271 172 116 96

Nivell B
Coneixements elementals 6.728 5.308 4.678 4.689 2.485 1.501 917

Nivell C
Coneixements mitjans 6.342 6.192 6.858 6.728 4.459 2.600 1735

Nivell D
Coneixements superiors 513 604 670 528 577 511 346

Nivell G
Llenguatge administratiu 137 97 90 108 75 106 79

Nivell K
Correcció de textos 113 121 153 143 101 131 133

Nivell M
Llenguatge comercial 24 24 14 16 13 8 6

Nivell J
Llenguatge jurídic — — — — — — 329

TOTAL 14.193 12.667 12.747 12.483 7.882 4.973 3.641

Amb l’aprovació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i acreditació de conei-
xements de català, s’ha establert un nou sistema de certificats i s’ha prescindit de la Junta
Permanent de Català. Amb la nova normativa, s’ha simplificat el sistema de preparació i
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correcció de les proves i s’ha adaptat la normativa a la realitat actual. Així doncs, el dia 10 de
desembre de 2001, el senyor Joan Triadú i Font va fer una breu història de la certificació dels
coneixements de català, des del Tribunal Permanent de la Generalitat Republicana, passant
per la Junta Assessora d’Ensenyament de Català fins arribar a la Junta Permanent de Català,
creada per Ordre del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Max Cahner, de 17 de
juliol de 1981. La Junta ha estat presidida per Josep M. Casacuberta i per Joan Triadú.

Entre 1982 i 2001, 135.145 persones han obtingut algun certificat general de la Junta Perma-
nent de Català (7.798 de nivell A, 64.201 de nivell B, 55.443 de nivell C i 7.703 de nivell D),
sense comptar-hi els específics. A partir de 2002 les proves són administrades directament
per la Direcció General.
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VI. LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ

1. La televisió a Catalunya

1.1. Els canals de televisió de difusió terrestre que es reben a Catalunya
El desembre de 2001 el nombre de canals de televisió terrestre que es rebien a Catalunya era
de 91, vuit més que el desembre de l’any 2000. D’aquests, set eren generals, quatre públics i
tres privats, i 84 eren locals. Al llarg de 2001 destaca l’inici de les emissions de dues noves
televisions locals de gestió privada a Barcelona, City TV el dia de Sant Jordi i Flaix TV el dia
21 d’abril de 2001.

Tal com s’indicava a l’Informe de 2000, la temporada 2000–2001 els canals generalistes, que
són els de més audiència, van emetre 1.136 hores setmanals de programació, de les quals
336 (el 29,6%) van ser en català. Per a la temporada 2001-2002, l’oferta d’hores de programa-
ció s’ha incrementat, fet que ha augmentat també el percentatge d’hores de programació en
català ofertes, que ha estat del 31,6%.

Taula 38. Hores de programació de televisió en català de les cadenes
terrestres generals que es reben a Catalunya. Temporada 2001-2002

Cadena Hores setmanals Hores setmanals % de programació
de programació en català en català

TV3 168 168 100,0%

Canal 33 168 168 100,0%

La 2 168 23   13,7%

TVE 1 168 3,5   2,1%

Tele 5 168 6,5   3,9%

Antena 3 168 2,5   1,5%

Canal Plus 168 0   0,0%

TOTAL 1.176 371,5 31,6%

Font: Elaboració del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura, segons l’oferta de les mateixes cadenes

Com es pot observar a la taula precedent, sense comptar les emissores de la CCRTV, la
programació en català només arribaria al 3% del total i no sempre en hores de màxima au-
diència, cosa que hauria d’imposar un canvi d’actitud en la televisió pública estatal.

1.2. Els canals de la CCRTV de la Generalitat
Amb l’objectiu de garantir una presència significativa del català a la televisió, 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 corpora-
cions locals de Catalunya. Aquesta disposició, i el fet que la televisió institucional catalana hagi
optat des del primer moment per una programació generalista i competitiva, ha tingut un efecte
clau en el procés de recuperació de la llengua catalana, tant pel que fa a l’adquisició del seu
coneixement per part de la ciutadania com pel que fa a la seva presència i prestigi social.

El 2001, els dos canals de televisió de la CCRTV TV3 i K3/33 han emès un total de 16.437
hores en català, 1.224 més que les 15.213 de l’any anterior. El 51,67% d’aquestes hores
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correspon a producció pròpia i la resta a la producció aliena, sempre sense comptar-hi la
publicitat, que omple unes 1.000 hores d’emissió.

L’audiència acumulada de les dues cadenes de la CCRTV el 2001 va ser 27,9%, amb la qual
cosa va mantenir el lideratge a Catalunya amb un increment de la seva quota de mercat,
superior al 26,3% de 2000 i del 27,3% de 1999.

Taula 39. Mitjana anual d’audiència a les cadenes
de televisió terrestres que es reben a Catalunya. 1999-2001

Cadena Mitjana 1999 Mitjana 2000 Mitjana 2001

TV3 22,1 21,2 21,8

Canal 33 5,2 5,1 6,1

TVE 2 6,3 6,5 6,3

TVE 1 18,1 18,7 19,0

Antena 3 TV 22,2 20,7 19,2

Tele 5 20,4 21,0 19,6

Canal + — 2,1 2,0

Altres — 4,7 6,0

La taula precedent permet constatar l’existència a Catalunya d’un espai televisiu diferenciat
del de la resta de l’Estat. En el conjunt espanyol, TVE 1 és líder d’audiència i el 2001 va tenir
una quota del 24,8%. Tele 5 i Antena 3 TV també tenen índexs d’audiència superiors en el
conjunt espanyol que a Catalunya, amb el 21% i el 20,4% respectivament. També permet
observar l’increment progressiu de la quota d’audiència d’altres canals, l’audiència dels quals
és liderada de manera clara per BTV i City TV.

L’èxit d’audiència dels canals de la CCRTV es constata, també, si es té en compte que nou
dels dotze mesos de l’any el programa més vist ha estat un dels de TV3, fonamentalment
gràcies a les emissions de partits de futbol.

Taula 40. Programes més vistos a la televisió a Catalunya, per mesos. 2001

Mes Cadena Programa Espectadors

Gener TV3 Futbol. RDC Espanyol – FC Barcelona 1.443.000

Febrer TV3 Futbol. FC Barcelona – Atl. Bilbao 1.308.000

Març TV3 Futbol. R Madrid – FC Barcelona 1.686.000

Abril TV3 Futbol. Liverpool – FC Barcelona 1.487.000

Maig TVE 1 Futbol. Bayer – València (penals) 1.890.000

Juny Tele 5 Gran Hermano 1.300.000

Juliol TV3 Plats bruts! 1.142.000

Agost TV3 Futbol. FC Barcelona – Wisla 1.027.000

Setembre TVE 1 Futbol. Fenerbahçe – FC Barcelona 1.124.000

Octubre TV3 Futbol. FC Barcelona – R Betis Balonpié 1.209.000

Novembre TV3 Futbol. FC Barcelona – Atl. Bilbao 1.286.000

Desembre TV3 Futbol. RCD Espanyol – FC Barcelona 1.121.000

Font: Gabinet Tècnic. Departament de Cultura a partir de les dades de SOFRES AM)



VI. La ràdio i la televisió

77

En el camp dels programes de ficció, l’èxit de l’oferta de TV3 és encara més significatiu, atès
que a partir del febrer, el programa més vist ha estat un dels emesos per aquesta cadena i que
tots ells són de producció pròpia. La taula següent en dóna raó.

Taula 41. Programes de televisió de ficció amb més espectadors a Catalunya, per mesos

Mes Cadena Programa Espectadors

Gener Tele 5 Medidas desesperadas (pel·lícula) 1.132.000

Febrer TV3 Temps de silenci 932.000

Març TV3 Recordant Eugeni 982.000

Abril TV3 Plats bruts! 1.004.000

Maig TV3 Plats bruts! 1.244.000

Juny TV3 Plats bruts! 1.137.000

Juliol TV3 Plats bruts! 1.142.000

Agost TV3 Plats bruts! 784.000

Setembre TV3 Plats bruts! 1.178.000

Octubre TV3 Plats bruts! 1.178.000

Novembre TV3 Plats bruts! 1.042.000

Desembre TV3 Plats bruts! 1.076.000

Font: Gabinet Tècnic. Departament de Cultura a partir de les dades de SOFRES AM)

La televisió catalana, doncs, a més de la seva in-
fluència positiva en l’oferta i l’ús del català, és el
principal motor de la producció audiovisual i la
interpretació artística del país, i ho és en català.
Els programes de TV3 més vistos el 2001 van ésser
de producció pròpia, com Plats bruts, Temps de
silenci, Jutjats, Jet Lag, Veterinaris, el Telenotícies
Cap de Setmana del dissabte 15 de desembre, dia
del temporal de neu, i el capítol especial final de
temporada de la sèrie El cor de la ciutat. Aquesta
sèrie, iniciada el setembre de 2000 i que es va
acomiadar del públic el 21 de desembre del 2000,

també ha tingut uns índexs d’audiència i unes quotes de pantalla ben considerables. Si el
setembre de 2000 assolia 510.000 espectadors amb una quota del 32,4%, al llarg de 2001
s’ha mantingut per sobre dels 670.000 espectadors amb quotes superiors al 41%, amb una
quota màxima del 44,5% el novembre (amb 749.000 espectadors) i un nombre màxim absolut
de 767.000 espectadors el mes de desembre. Dels 50 programes més vistos durant l’any a
Catalunya, 32 varen ésser emesos per TV3. Quantitativament es van esdevenir impactes
com ara els 1.273.000 espectadors al capítol de Veterinaris més vist; 1.231.000 en el mateix
cas de Plats bruts; o els 1.667.000 de la retransmissió del partir Madrid-Barça de la Lliga,
amb la implicació que aquestes retransmissions porten la llengua catalana a telespectadors
que generalment no utilitzen la televisió en el nostre idioma. A més a més, la divisió de
l’antic Canal 33 en dues programacions independents, K3/33, ha suposat, d’una banda, la
potenciació d’una oferta de televisió en català per a infants, adolescents i joves —amb
l’estrena del primer informatiu diari en català per a nens— i de l’altra, una més gran penetració
en llengua catalana en sectors de públic vinculats a les avantguardes estètiques i culturals.
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Pel que fa al doblatge de pel·lícules estrangeres al català, la CCRTV adjudica 2.500 hores per
any distribuïdes entre:

• Cinema 25%
• Sèries 27%
• Animació 25%
• Documentals 23%

El cost d’aquests doblatges és de gairebé 9 milions d’euros (1.500 milions de pessetes). Cal
destacar que aquesta inversió, a més de tenir una influència molt positiva sobre l’oferta de
català, i per tant, sobre el seu ús, també contribueix de manera fonamental a la indústria
catalana del doblatge i al sector de la interpretació i la traducció.

Si es té en compte que el consum de televisió a Catalunya ha estat l’any 2001 de 208 minuts
per persona i dia (aproximadament la cinquena part útil de la jornada), es pot valorar de
manera prou exacta la contribució de la CCRTV al conjunt de la política lingüística i es pot
afirmar que la inversió de l’aportació de la Generalitat al pressupost de la Corporació és impu-
table en la seva pràctica totalitat a aquesta política.

Pel que fa a la televisió via satèl·lit, s’han emès 16.309 hores, de les quals 8.809 han estat des
de TVC Internacional i 7.500 des de TVC SAT. Aquestes emissions s’han convertit en un
instrument clau perquè les persones que resideixen fora del domini lingüístic català tinguin
accés a una programació televisiva en llengua catalana. Això les converteix en una eina que
facilita l’aprenentatge de la llengua a les noves generacions de les comunitats catalanes a
l’exterior.

1.3. Les emissions en català de RTVE a Catalunya
Les dues cadenes de Ràdio Televisió Espanyola emeten diàriament alguns dels seus progra-
mes en desconnexió per Catalunya en llengua catalana. Destaquen l’espai diari de mitja hora
L’informatiu migdia pel primer canal i els espais de reportatges i L’informatiu vespre del segon
canal. L’any 2001, però, Televisió Espanyola a Catalunya ha reduït en deu minuts diaris les
emissions pel primer canal (el de més audiència) i els ha incrementat en el segon.

En aquest punt s’ha de remarcar que la programació en català és produïda de manera íntegra
al centre RTVE de Sant Cugat del Vallès, un centre malauradament infrautilitzat pel que fa a
la producció de programes. El segon canal continua essent una eina mal aprofitada de l’Estat
per promoure una oferta de televisió equilibrada entre el català i el castellà.

1.4. Les televisions locals
El 2001 s’han posat en funcionament vuit televisions locals, tres
de públiques i cinc de privades, entre les quals destaquen, per la
demografia de la seva àrea de cobertura, City TV i Flaix TV, a
Barcelona, tot i que aquesta darrera té previst estendre la seva
xarxa arreu de Catalunya. A finals d’any, a Catalunya hi havia,
doncs, 84 televisions locals, 39 de públiques i 45 de privades.

Pel que fa a la llengua, les televisions locals es regeixen pels
articles 25.1 i 26.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política

lingüística. El primer estableix que si són gestionades directament per corporacions locals, la
llengua normalment emprada ha de ser la catalana. El segon, que es remet a la Llei 8/1996, de
5 de gener, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable i desplegada pel
Decret 329/1996, d’1 d’octubre, de regulació del règim jurídic de les televisions locals per ones
terrestres, estableix que

• Com a mínim el 50% dels programes de producció pròpia ha de ser en català.
• Les pel·lícules, sèries televisives i documentals doblats a una llengua diferent de l’original

s’han d’oferir, si més no simultàniament, almenys en llengua catalana.
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• Han de dedicar el 50% del temps de reserva destinat a la difusió d’obres europees a l’emis-
sió d’obres d’expressió originària en qualsevol llengua oficial de Catalunya i s’ha de garantir
que, com a mínim, el 50% d’aquestes obres siguin en llengua catalana.

A la pràctica, gairebé el 100% dels programes de producció pròpia de les televisions locals,
públiques o privades, són en català. La majoria d’aquests espais es dedica a política i informa-
ció local, festes populars, cultura i societat. En canvi, les emissions de pel·lícules doblades a
una llengua diferent de l’original acostumen a ser en castellà atesa la dificultat d’aquestes
televisions d’encarregar doblatges. Cal dir, però, que només les més importants acostumen a
emetre pel·lícules.

Segons dades de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals, de les 45 televisions locals priva-
des que funcionen en aquests moments a Catalunya, el 75% fan més del 50% de programació
en català. Quant a les municipals, el 71% fan gairebé el 100% de programació en català.

No hi ha dades globals d’hores d’emissió del conjunt de les televisions locals i tampoc hi ha
dades fiables pel que fa a l’audiència. Tot i això, el 1997 aquesta es podia xifrar en un 0,8% i
per al 2001 aquest temps es pot haver triplicat.

2. Les emissores de radiodifusió

2.1. La normativa vigent
El consum diari de ràdio a Catalunya en els darrers anys es manté entre 108 i 118 minuts per
persona i dia, amb una lleugera tendència a la disminució, malgrat la qual la ràdio és un dels
elements indispensables per garantir la salut d’una llengua. És per aquest motiu que la Llei de
normalització lingüística de 1983 va preveure que les emissores de la Generalitat emprarien
normalment el català. La Llei de política lingüística de 1998 distingeix entre

• emissores públiques d’institucions catalanes (article 25), que han d’emprar normalment el
català si bé, en aquest marc, les corporacions locals poden tenir en compte les caracterís-
tiques de llur audiència,

• emissores privades de radiodifusió de concessió atorgada per la Generalitat (les de fre-
qüència modulada), que han de garantir que com a mínim el cinquanta per cent del temps
d’emissió sigui en català i que el Govern ha d’incloure l’ús del català en percentatges supe-
riors als mínims establerts com un dels criteris en l’adjudicació de concessions.

Aquesta normativa es completa, pel que fa a les emissores municipals, amb el Decret 263/
1990, de 23 d’octubre, de regulació del procés de concessió per a la gestió indirecta per part
de les corporacions locals del servei de radiodifusió i, pel que fa a les privades, amb 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 comer-
cials. Aquesta norma preveu que l’ús del català ha de ser distribuït en totes les franges horà-
ries (article 6.6) i permet que les emissores que en el moment d’entrada en vigor de la norma-
tiva formaven part de cadenes d’abast estatal puguin excloure de l’obligació d’emetre en cata-
là fins a un màxim de sis hores consecutives, que no computen per a l’establiment de la base
del càlcul de la quota.

2.2. L’audiència de ràdio a Catalunya

2.2.1 Audiència de la ràdio generalista
L’audiència mitjana de les cadenes de ràdio convencional o generalista a Catalunya l’any
2001 de dilluns a divendres, va ser, segons l’Estudi General de Mitjans (EGM), de 1.953.000
oients, repartits de la manera següent:
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Taula 42. Audiència mitjana de ràdio a Catalunya. 2001

Emissora Audiència mitjana laborables 2001

Catalunya Ràdio 581.000

SER 421.000

Onda Cero 415.000

RNE R1 216.000

COPE 137.000

Catalunya Informació 116.000

COM Ràdio 110.000

RAC 1 35.000

Ona Catalana 35.000

TOTAL 2.066.000

Font: EGM

El percentatge d’audiència mitjana aconseguit per les cadenes que emeten només en català
és, per tant, del 42,4%.

2.2.2. L’audiència acumulada absoluta de les principals emissores generalistes
L’audiència acumulada absoluta aconseguida pels programes emesos en català i castellà de
les principals emissores generalistes, calculada a partir del recompte del nombre d’oients
aconseguits cada hora de programació en una onada de l’EGM concreta (en aquest cas la
tercera del 2001), és la següent:

Taula 43. Audiència acumulada absoluta dels programes de les principals emissores
de ràdio generalista. Setembre-novembre 2001, de dilluns a divendres

Emissora Audiència (%) Quota total d’audiència
 acumulada absoluta  de la selecció

Catalunya Ràdio 1.522.000 26,4%

Onda Cero 1.415.000 24,6%

SER 1.400.000 24,3%

RNE 1 563.000 9,8%

COPE 351.000 6,1%

COM Ràdio 256.000 4,4%

Ona Catalana 160.000 2,8%

RAC 1 87.000 1,5%

Catalunya Cultura 6.000 0,1%

TOTAL 5.760.000 100%

Font: Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Base EGM
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Les emissores que emeten exclusivament en català d’aquest grup acumulen el 35,2% de
l’audiència. Si es té en compte que les emissores estatals també emeten en català una part de
la programació, la relació català-castellà en el grup d’emissores generalistes és la que resulta
de la taula següent:

Taula 44. Audiència acumulada dels programes en català de les principals
emissores de ràdio a Catalunya. Setembre-novembre 2001, de dilluns a divendres

Emissora Audiència acumulada Audiència acumulada Percentatge de català
absoluta en català absoluta en castellà sobre l’audiència

Catalunya Ràdio 1.522.000 0 100%

COM Ràdio 256.000 0 100%

Ona Catalana 160.000 0 100%

RAC 1 87.000 0 100%

SER 58.000 1.342.000 4,1%

Onda Cero 38.000 1.377.000 2,7%

RNE1 19.000 544.000   3,4%

Catalunya Cultura 6.000 0 100%

COPE 2.000 349.000    0,6%

TOTAL 2.148.000 3.612.000 37,3%

Font: Gabinet Tècnic. Departament de Cultura

2.2.3 L’audiència mitjana de les emissores musicals
Pel que fa a les cadenes musicals, l’audiència mitjana, segons l’EGM, l’any 2001 va ser de
1.482.000 oients diaris (l’any 2000 havien estat 1.550.000), dels quals 536.000 (el 36,1%)
corresponen a cadenes que condueixen la programació exclusivament en català, com són
Flaix Ràdio i Flaix Back (que ja sumen 317.000 oients), RAC 105, Ràdio Estel, Ona Música i
Catalunya Música.

2.3. Les quatre emissores de Catalunya Ràdio
L’any 2001 les quatre emissores (Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música i
Catalunya Cultura) han emès en conjunt un total de 35.000 hores en català (24 hores cada una
els 365 dies de l’any) i han assolit una audiència mitjana conjunta de 732.000 oients diaris amb
un increment del 2,37%, tal com resulta de la taula següent:

Taula 45. Audiència de les emissores de Catalunya Ràdio

Emissora Audiència 1999 Audiència 2000 Audiència 2001

Catalunya Ràdio 559.000 575.000 581.000

Catalunya Informació 136.000 109.000 116.000

Catalunya Música 29.000 20.000 32.000

Catalunya Cultura 21.000 11.000 3.000

TOTAL 745.000 715.000 732.000
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Catalunya Ràdio manté el lideratge de referència a Catalunya. Cinc dels seus programes
queden situats entre els 10 més escoltats a Catalunya a la darrera onada de l’EGM de l’any
2001. Són El matí de Catalunya Ràdio, que amb 339.000 oients és el programa de més audi-
ència al país; Catalunya matí, amb 155.000 oients; els magazins El suplement del dissabte i
del diumenge, amb 154.000 i 137.000 oients, respectivament, i La jornada d’informació
esportiva, amb 132.000 oients.

2.4 Les emissores municipals
A finals de 2001 a Catalunya hi havia 206 emissores municipals, de les quals només 187,
quatre més que l’any anterior, emetien. Moltes d’aquestes emissores emeten les 24 hores del
dia i estan connectades per mitjà de COM Ràdio, que, en conjunt, l’any 2001 ha tingut una
audiència acumulada absoluta de 256.000 oients diaris. El 63,1% de les emissores municipals
emeten exclusivament en català mentre que un 30,5% hi emeten entre el 51% i el 99%. Les
dades dels anys 1999 i 2000 indicaven que d’aquest segon grup, 35 emissores, això és el
18,7% del total, emetien més del 80% del temps en català. L’evolució de l’ús del català a les
emissores municipals existents a Catalunya entre 1998 i 2000 ha estat la següent:

Taula 46. Programació en català a les emissores municipals. 1998-2001

1998 1999 2000 2001
ús Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
del català emiss. català emiss. català emiss. català emiss. català

100% 116 58 118 59 114 62 118 63,1

50-99% 60 31 61 31 51 28 57 30,5

Més del 50% 176 89 179 90 166 90 175 93,6

Menys del 50% 3 1 6 3 6 3,3 3 1,6

Sense dades 20 10 14 7 11 6,6 9 4,8

TOTAL 199 100 199 100 183 100 187 100

Font: Direcció General de Mitjans Audiovisuals

2.5. La radiodifusió privada i les noves cade-
nes de ràdio
Després de l’aprovació de la Llei de política
lingüística i del Decret 269/1998, de 21 d’oc-
tubre, del règim jurídic de les concessions per
a la prestació del servei de radiodifusió sono-
ra en ones mètriques amb modulació de fre-
qüència per a emissores comercials, que en
fa el desplegament, el 1999 es va convocar
concurs per a la concessió de freqüències a
l’empara de la nova normativa. Com a con-

seqüència d’aquest concurs el nombre d’emissores que emeten més del 50% en català s’ha
incrementat de manera significativa en els darrers anys, sobretot a causa de l’aparició de les
dues cadenes privades Ona Catalana i RAC 1, que emeten exclusivament en català i tenen
abast a tot el territori. L’any 2001 no hi ha hagut cap nova concessió ni renovació de llicència
de ràdio de FM, per la qual cosa les dades de 2001 són idèntiques a les de 2000.
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Taula 47. Programació en català a la ràdio privada. 1998-2000

Percentatge de 1998 1999 2000 2001
programació en català nombre % nombre % nombre % nombre %
Emissores comercials

100% 28 39% 47 54% 45 48% 45 48%

Entre el 50% i el 99% 10 14% 15 17% 22 23% 22 23%

Total més del 50% 38 53% 62 71% 67 71% 67 71%

Menys del 50% 33 46% 25 29% 27 29% 27 29%

Total emissores 71 100% 87 100% 94 100% 94 100%

Font: Direcció General de Mitjans Audiovisuals
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VII. LA PREMSA

1. La premsa diària a Catalunya

L’any 2001 s’han esdevingut tres fets que constaten la continuïtat i consolidació de la premsa
en català:

• els quaranta anys de la revista infantil Cavall Fort,
• el número 500 de la revista cultural Serra d’Or i, sobretot,
• els vint-i-cinc anys del primer número del diari Avui celebrats, amb actes diversos, el dia 23

d’abril.

Tots tres representen iniciatives meritòries, sorgides de la societat civil catalana en temps
encara molt difícils, i la seva continuïtat en el temps, amb l’adaptació a les noves circumstàncies,
és un bon indicador de la situació de la premsa catalana.

L’Avui, amb els gairebé 8.700 núme-
ros editats a final de 2001, s’ha con-
vertit en un dels diaris escrits en cata-
là de més durada en la història i ha
contribuït de manera indiscutible a la
difusió social del coneixement de la
llengua catalana, a l’establiment d’un
determinat model de llengua per a la
premsa escrita i a la promoció de l’ús
del català en els moments en què era més baix el percentatge de població que posseïa la
capacitat de llegir-lo.

També hi ha hagut tres novetats de futur pel que fa a la premsa diària. Són,

• La conversió en diari, amb el nom L’Hora, a partir del 31 d’octubre de 2001, del setmanari
L’Hora del Garraf, editat a Vilanova i la Geltrú per Edicions la Ben Plantada SA;

• La fusió del diari El 9 Nou-Vallès Occidental amb l’edició d’El Punt de Rubí, a la mateixa
comarca que ha passat a sortir com El 9 Punt a partir del 30 de setembre;

• L’aparició del primer diari esportiu editat en català després de 1939: El 9 Esportiu de Catalunya.
Aquesta nova capçalera és fruit de la col·laboració dels diaris comarcals associats a Coor-
dinadora de Mitjans SL (COMIT), és a dir, L’Hora del Garraf, El Punt, El 9 Nou, El Diari de
Sant Cugat, el 3 de Vuit, Segre, Diari d’Andorra, El 9 Punt, Diari de Balears, Regió 7 i el diari
electrònic Vilaweb. El nou diari esportiu tindrà una paginació de 32 planes dedicades ínte-
grament a l’esport d’elit i d’espectacle, amb un tractament predominant del futbol i naixerà
com a diari català tant per la llengua com per la visió que vol donar de l’esport. No tractarà
la informació de l’esport local perquè ja la tracten els diaris de la Coordinadora, amb els
quals es distribuirà al preu conjunt d’un euro i a Barcelona i al Baix Llobregat es distribuirà
al preu de mig euro.

En un sentit diferent, també cal remarcar com a novetat de l’any l’aparició a Barcelona d’un
segon diari gratuït i d’edició única bilingüe, Metro Directe, que se suma a 20 Minutos de
Barcelona y m@s, que va iniciar la seva publicació el 2000 i que també és bilingüe, ja que
alterna en un mateix número i en una sola edició el català i el castellà segons el criteri dels
editors. Aquest diari, amb un tiratge de sortida de 150.000 exemplars diaris que es distribuei-
xen de dilluns a divendres a Barcelona, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i el
Vallès, s’edita en castellà i en català, de manera que aproximadament el 25% de les informa-
cions de redacció que conté són en aquesta llengua, cosa que contribueix a la difusió del
coneixement i de l’ús del català en un sector social i un àmbit geogràfic on té una presència
deficitària.
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A final de 2001 s’editaven a Catalunya quinze diaris de pagament i s’hi distribuïen altres sis
diaris espanyols amb edició especial per a Catalunya, a més de tres de distribució gratuïta.

• Sis (un més que l’any anterior) són en català: Avui, El Punt, Regió 7, El 9 Punt, Diari de
Girona i L’Hora.

• Dos tenen doble versió en castellà i en català: El Periódico i Segre.
• Set són en castellà, tot i que els comarcals empren de manera ocasional la llengua catala-

na: La Vanguardia, Diari de Sabadell, Diari de Terrassa, Diari de Tarragona, La Mañana i els
esportius El Mundo Deportivo i Sport.

• A més, sis diaris d’abast espanyol tenen edició especial per a Catalunya. Són ABC, El
Mundo del Siglo XXI, El País, As, Marca i Expansión, tots en castellà.

Taula 48. Percentatge de capçaleres de diaris editats i venuts a Catalunya, per llengua

En català En doble versió En castellà
Any 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Editats a Catalunya 35,7% 40,0% 14,3% 13,3% 50% 46,7%

Venuts a Catalunya 25,0% 28,6% 10% 9,5% 65% 61,9%

L’any 2000, la difusió d’exemplars a Catalunya de tots els
diaris de pagament d’informació general d’abast espanyol,
català i comarcal, i els d’informació esportiva o econòmica
va ser de 758.255 exemplars. L’any 2001, últim any
controlat per l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD),
aquesta xifra va ser de 747.164, seguint la tendència a la
baixa que s’experimenta en els darrers anys.

El 19,1% d’aquests exemplars, és a dir, 142.435, correspon
a exemplars en català, una proporció lleugerament infe-
rior a la de l’any 2000. Si només es té en compte la premsa
diària editada a Catalunya, sense comptar la premsa
esportiva ni especialitzada ni els diaris espanyols amb
edició per a Catalunya, la participació de la premsa en
català sobre el total d’exemplars difosos passa al 30,86%.
L’evolució recent de la difusió de la premsa editada a
Catalunya, per llengües, es pot veure en les dues taules

següents, que distingeixen entre la premsa d’àmbit nacional català, en la qual continua el
predomini del castellà, i la premsa d’àmbit comarcal, amb predomini del català, sobretot a les
comarques de Girona i de la Catalunya Central.

Taula 49. Evolució de la premsa diària general d’àmbit nacional català

DIARI 1996* 1997 1998 1999 2000 2001

Avui 37.290 34.156 34.027 31.840 29.709 29.565

El Periódico (català) —— 83.416 77.773 70.690 64.834

El Periódico (castellà) 210.793 207.772 124.654 117.147 105.896 95.009

La Vanguardia 196.807 210.012 212.202 205.126 179.943 185.584

Total 444.890 451.940 454.299 431.886 386.238 374.992

% català/total 8,4% 25,8% 25,4% 26,0% 25,2%

* S’aporta la referència de 1996, darrer any complet abans de l’aparició de l’edició catalana de El Periodico.
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Taula 50. Evolució de la premsa diària comarcal

Diari 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Diari de Girona 5.395 5.915 6.075 6.589 6.864 7.834

El Punt 18.555 20.931 21.700 22.908 22.999 22.087

Regió 7 8.500 8.543 9.017 9.205 9.212 8.928

El 9 Punt 2.105 2.110 2.116 2.229 2.288 2.474
(El 9 Nou Vallès Or.)

Segre (català) * 4.947 5.248 5.667 5.813

Segre (castellà) 12.254 7.675 7.873 7.754 7.770 7.366

La Mañana 5.762 5.918 5.807 5.209 5.606 5.418

Diari de Sabadell 6.558 6.236 6.223 6.087 6.151 5.920

Diari de Tarragona 12.982 12.956 13.523 13.709 14.069 14.251

Diari de Terrassa 5.559 5.447 5.263 5.324 5.435 5.449

TOTAL 77.670 65.731 82.544 84.262 86.061 86.440

% català/ total 44,5% * 53,1% 54,8% 54,6% 55,5%

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

2. La premsa periòdica comarcal i l’especialitzada d’abast nacional

2.1. La premsa comarcal
A Catalunya hi ha una trentena
de capçaleres de setmanaris lo-
cals i comarcals de pagament,
la pràctica totalitat dels quals és
escrita en català, que tenen una
difusió total d’uns 80.000 exem-
plars per setmana, que es man-
té estable. Aquests setmanaris,
que aporten sobretot una infor-
mació de proximitat, contribu-
eixen a l’extensió de l’ús del ca-
talà i a la formació dels profes-
sionals. La taula següent apor-
ta l’evolució de la difusió com-
provada amb dades de l’OJD
els darrers anys.
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Taula 51. Evolució de la premsa setmanal local i comarcal amb control de l’OJD

Setmanari 1996 1997 1998 1999 2000 2001

L’Alt Empordà 2.483 2.740 3.110 3.379 3.432 3.578

Àncora 1.081 1.127 1.153 1.181 1.284 1.319

La Comarca d’Olot 3.039 3.153 3.213 3.367 3.489 3.499

Diari de Vilanova 5.508 5.848 5.953 5.939 6.120 6.244

L’Eco de Sitges 2.115 2.024 1.591 1.772 1.886 1.989

Forja 1.144 1.129 1.161 1.144 1.111 1.093

Hora Nova 2.368 2.369 2.346 2.315 2.330 2.274

El 9 Nou-Osona 9.104 9.230 9.252 9.337 9.337 9.002

El 9 Nou Vallès Or. 4.005 4.162 3.965 4.313 4.313 4.357

Nova Tàrrega 1.346 1.347 1.359 1.366 1.367 1.350

Montbui 903 874 848 864 911 917

El 3 de Vuit 6.117 6.009 6.007 6.035 5.963 5.954

La Veu de l’Anoia 4.766 4.741 4.816 5.240 5.604 5.309

Difusió total 43.979 44.753 44.754 46.252 47.147 46.885

250 publicacions locals i comarcals més, algunes de setmanals sense control de l’OJD, i la
majoria amb una altra periodicitat, des de quinzenal a trimestral, escrites majoritàriament en
català, completen el panorama de l’anomenada premsa comarcal catalana. Molts d’aquests
periòdics s’agrupen, des de fa anys, en l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (http://
www.premsa-comarcal.com), que actua com a agrupació empresarial i també procura la con-
tractació conjunta de publicitat.

2.2. La premsa periòdica d’abast nacional
Pel que fa a la premsa periòdica d’abast nacional, la novetat de 2001 ha estat la reconversió
de Presència en un suplement setmanal que editen conjuntament els periòdics agrupats a la a
Coordinadora de Mitjans SL, COMIT, i que es distribueix els caps de setmana juntament amb
tots els diaris esmentats. Aquesta distribució conjunta garanteix a la revista una difusió míni-
ma de 60.000 exemplars per tota la geografia catalana i també per Andorra i les Illes Balears.
Presència s’ha sumat, per tant, a d’altres dos suplements setmanals, en català: Què fem, que
distribueix La Vanguardia, i ByN Dominical, que distribueix El Periódico.

Hi ha cinc setmanaris que s’editen en català: Catalunya Cristiana, d’informació religiosa i
editat pels bisbats catalans, que va ser la primera publicació periòdica amb doble edició cata-
lana i castellana; Dossier Econòmic, d’informació econòmica, que va aparèixer el 1997 i ha
mantingut cotes d’interès remarcable i una difusió de més de 8.000 exemplars tant per subs-
cripcions com per la via del quiosc; El Temps, editat a València amb una clara voluntat d’oferir
informació general, nacional i internacional, des d’una visió que té en compte tots els països
de parla catalana, que es distribueix als quioscs de tot el domini lingüístic; El Punt del País
Valencià, que es distribueix sobretot a terres valencianes, i El Triangle, igualment d’informació
general i exponent de la premsa de denúncia.
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Hi ha, en conjunt, unes altres cent revistes de periodicitat entre quinzenal i semestral, el
tiratge mitjà mensual total de les quals s’estima superior als 750.000 exemplars. Tracten un
ventall molt ample d’especialitats, com són la cultura i la literatura, el pensament, la història,
la música, els viatges, els esports i l’excursionisme, l’ajuda personal i familiar, l’economia,
l’ecologia, la pedagogia o la llengua, entre d’altres. Trenta-tres d’aquestes revistes tenen una
periodicitat mensual i algunes es troben de manera regular en els quioscs, tot i que encara són
majoria les que es distribueixen bàsicament per subscripció. Les trenta-tres revistes en català
de publicació mensual són:

Taula 52. Revistes de periodicitat mensual en català

Barça Escola Catalana Ona

Bon Art Foc Nou Pàmpol

Camacuc Guix Perspectiva Escolar

Catalunya Música Illacrua Reporter Doc

Cooperació Catalana L’Avenç Revista de Catalunya

Cucafera La Gaseta Revista dels Súpers

Descobrir Catalunya La Terra Saó

El Correu de la Unesco Llegir Serra d’Or

El Mirall Lletra Jove Som

Enderrock Marathon Tiro Liro

Entreacte Món Empresarial Tretzevents

Les empreses i entitats editores d’aquest conjunt de revistes s’agrupen en l’Associació de
Publicacions Periòdiques en Català (APPEC, www. appec.net), que procura establir sistemes
comuns de captació de subscripcions i de publicitat i que organitza de manera periòdica i
itinerant, amb el suport de la Generalitat, uns Supermercats de revistes en català que l’any

2001, com ha fet en els anys precedents, ha
visitat 11 poblacions de tot l’àmbit lingüístic
català: l´Hospitalet de Llobregat: 19, 20 i 21 de
gener; Molins de Rei: 2, 3 i 4 de febrer; Girona:
1 de març; Figueres: 23, 24 i 25 de març; Sant
Celoni: 21, 22 i 23 d’abril; Sant Joan d’Alacant:
18, 19 i 20 de maig; Reus: 3 de juny; Valls: 15,
16 i 17 de juny; Barcelona: 17 al 30 de setem-
bre; Andorra la Vella, 26, 27 i 28 d’octubre;
Barcelona: 2, 3 i 4 de novembre; Tàrrega: 22,
23, 24 i 25 de novembre. La de Vic, prevista
per als dies 14, 15 i 16 de desembre, es va
ajornar a causa de la gran nevada d’aquells dies.

El desembre de 2001 l’APPEC va editar el pri-
mer número de l’Anuari La revista de les revis-
tes amb una anàlisi independent de l’estat de
la llengua catalana en el món de la comunica-
ció, l’editorial de la qual duia un títol prou elo-
qüent: “Això pot rutllar”.

la revista de
les revistes
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3. El suport de la Generalitat

Comptar amb uns mitjans de comunicació escrits en català és un símptoma de normalitat de
la llengua i aconseguir la seva progressiva catalanització és un dels objectius que estableix la
Llei de política lingüística, l’article 27 de la qual estableix, en els seus punts 2 i 3, que el

Govern de la Generalitat ha de fomentar i pot sub-
vencionar les publicacions periòdiques de difusió
general, i també les d’àmbit comarcal i local, re-
dactades totalment o majoritàriament en català. La
Resolució de 9 de febrer de 2001, per a la conces-
sió d’ajuts a la premsa escrita en català o en ara-
nès, dictada pel conseller de Cultura, ha establert
les bases per a la concessió d’ajuts corresponents
a 2001, amb una dotació inicial de 646.000.000 de
pessetes (equivalents a 3.882.538,2 euros). Com
en els exercicis anteriors, la convocatòria preveu
ajuts per a l’edició i comercialització de publicaci-
ons periòdiques, per a projectes de consolidació
d’empreses periodístiques i extensió de la premsa
escrita en català i en aranès i per a activitats relaci-
onades amb la premsa. Les subvencions són ges-
tionades per la Direcció General de Promoció Cul-
tural del Departament de Cultura.

L’ajut a l’edició de diaris consisteix en 40.000 pes-
setes per número o 15.000 si es tracta d’un diari

d’abast local (20.000 i 10.000 si es tracta de diaris amb doble edició), més 5 pessetes per
exemplar difós en català acreditat per OJD o 2 pessetes per exemplar tirat acreditat per factu-
res de l’impressor. L’ajut per a l’edició de setmanaris, que s’atorga si l’any anterior han tingut
un tiratge mínim de 2.500 exemplars si són d’informació general i de 1.500 si són especialit-
zats, és de 25.000 pessetes per número més 5 pessetes per exemplar difós en català acreditat
per OJD o 2 pessetes per exemplar tirat acreditat per factures de l’impressor, amb un suple-
ment de 50.000 pessetes per número si es distribueixen a més de 1.500 punts de venda.

Com a resultat del concurs, l’any 2001 s’han atorgat ajuts a 260 publicacions periòdiques, per
un import total de 636.707.500 pessetes, a més de 9.292.500 pessetes atorgades a 5 institu-
cions relacionades amb la premsa. Els ajuts a publicacions van ser de 629.034.938 i 639.761.591
pessetes els anys 1999 i 2000, mentre que els atorgats a institucions relacionades amb la
premsa van ser de 14.282.962 i 10.544.959 pessetes respectivament. Els ajuts concedits l’any
2001 han estat els següents:

Taula 53. Ajuts a la premsa escrita en català en pessetes. 2001

Edició Projectes Total

Diaris 333.744.110 135.800.000 469.544.110

Setmanaris 56.088.077 2.450.000 58.538.077

Altra periodicitat 97.860.474 10.764.839 108.625.313

TOTAL 487.692.661 149.014.839 636.707.500
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4. La premsa gratuïta

Atesa l’aparició recent de dos diaris gratuïts que es distribueixen a la ciutat de Barcelona amb
textos bilingües en una mateixa edició, per tal de conèixer la presència del català en el conjunt
de la premsa gratuïta de Catalunya amb control d’OJD, el Departament de Cultura va encar-
regar un estudi prenent com a base les dades de l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta i
l’OJD.

D’aquest estudi resulta que existeixen 57 capçaleres amb un tiratge conjunt d’1.768.952 exem-
plars que es correspon amb una equivalència diària de 355.851 i una de mensual de 10.732.773
exemplars, cosa que representa una difusió per habitant d’1,73 exemplars per mes. Només
tres capçaleres, Metro directo, 20 minutos de Barcelona y m@s i L’Actualitat de Granollers
tenen periodicitat diària, de dilluns a divendres, mentre que n’hi ha 32 de periodicitat setma-
nal, 14 de mensual i 8 de quinzenal. El percentatge de redacció sobre publicitat és molt divers
i la participació de la llengua catalana en aquest percentatge de text també, de manera que
oscil·la entre una participació inferior al 10% i la redacció íntegrament en català, que és l’opció
de 28 de les capçaleres que en conjunt assoleixen el 22,5% dels exemplars de tiratge equiva-
lent mensual, tal com mostren les dues taules següents.

Taula 54. Capçaleres de premsa gratuïta distribuïdes a Catalunya, per llengua. 2001

Català 100% 75%-95% 50% - 75% 25% - 50% Menys del 25%

28 11 3 6 9

49,1% 19,3% 5,3% 10,5% 15,8%

Taula 55. Tiratge equivalent de premsa gratuïta distribuïda a Catalunya, per llengua. 2001

Català 100% 75%-95% 50% - 75% 25% - 50% Menys del 25%

2.412.604 909.405 75.051 6.400.827 934.849

22,5% 8,5% 0,7% 59,6% 8,7%

Per tiratge equivalent mensual Metro directo i 20 minutos de Barcelona y m@s assoleixen
respectivament 3.240.000 i 2.592.000 exemplars, cosa que representa més de la meitat dels
exemplars de premsa gratuïta de tot Catalunya. La seva producció de redacció és del 80% i
del 70%, amb una tendència natural a la baixa atesa la seva vocació a captar publicitat, i
d’aquesta producció és en català el 25% i el 50% respectivament.

A banda d’aquests dos diaris, només deu publicacions, totes elles de periodicitat setmanal,
superen els 100.000 exemplars de tiratge equivalent mensual, tal com mostra la taula se-
güent, on també consten el percentatge de redacció i d’ús del català a la redacció.
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Taula 56. Tiratge equivalent i percentatge de redacció i ús del català a la premsa gratuïta*

Capçalera Comarca % redacció % català Equivalència mensual

Metro Directo Barcelonès, Mares- 80% 25%  3.240.000
me, Baix L. i Vallès

Barcelona y m@s Idem 70%  50%  2.592.000

Aquí l’Hospitalet i Baix Llobregat, 50%  40% 279.827
Baix Llobregat Barcelonès

Revenda Gironès 40% 100% 258.447

Claxon Tarragona Tarragonès 50% 100% 215.839

Flash Vallès Occ. Vallès Occidental 3%  10% 200.733

El Mercat de Lleida Segrià, Pla d’Urgell 45%  90% 193.651

El Mercat / Terrassa Vallès Occidental 30%  90% 193.534

Flash Maresme Maresme 3%  10% 181.396

Flash Barcelonès Nord Barcelonès 3%  10% 180.910

Espais 7 Tarragonès 50% 100% 173.651

El Mercat de Girona Gironès, Pla / l’Estany 25% 100% 172.181

El Tot Mataró i Mar. Maresme 30%  95% 138.387

Cap Gros de Mataró Maresme 70%  25% 138.073

Gaceta Universitària Campus universitaris 35% 100% 135.712

Punt de Venda Gironès Gironès, Pla / Estany 30% 100% 135.085

Claxon Garraf El Garraf 50% 100% 129.529

El Mercat de Sant Boi Baix Llobregat 40%  90% 122.696

Flash Vallès Oriental Vallès Oriental 3%  10% 117.498

La Fura Penedès 60% 100% 104.830

Magazine Vallès Vallès 50%  50% 103.329

* Amb tiratge equivalent superior als 100.000 exemplars mensuals.



VII. Premsa

93

5. La premsa digital

En els darrers anys la gairebé totalitat dels grans diaris convencionals han iniciat edicions
digitals. La majoria de diaris i altres periòdics en llengua catalana també han fet aquesta

opció. Així doncs, Avui, El Periódico, Diari
d’Andorra, Diari de Balears, Regió 7, El 9 Nou,
El Punt, Diari de Girona, Segre, L’Hora del
Garraf i d’altres publicacions d’altra periodi-
citat com són El Temps, Serra d’Or, Revista
de Girona, L’Avenç, El Diari de Cerdanyola,
El 3 de Vuit o Secundèria tenen edicions di-
gitals. Els mitjans de comunicació audiovi-
suals públics i privats, com Catalunya Ràdio,
Catalunya Cultura, COMRàdio, Grup Flaix,
Ona Catalana, Radio Televisió Valenciana,
Ràdio 9, Canal 9, Televisió de Catalunya, Bar-
celona Televisió i TVE a Catalunya disposen
igualment d’edicions digitals en català.

També hi ha premsa exclusivament digital. Cal destacar, en aquest camp, la iniciativa precoç
de Vilaweb, de gran difusió. També hi ha dues publicacions més exclusivament digitals: Diari
de Barcelona i e-notícies.com: El Diari en Línia, aquesta darrera sense control d’OJD. Les
dades de l’OJD que corresponen a gener de 2002 són indicatives de l’èxit relatiu d’aquestes
edicions. Aquest mes l’“audiència” d’aquests diaris va ser:

Taula 57. Publicacions electròniques amb control d’OJD

Publicació Visites Pàgines vistes

Avui 238.338 2.458.923

Diari de Barcelona 20.636 42.949

El Periódico 1.086.518 7.399.180

Vilaweb 564.198 2.626.649

TVC 687.714 5.413.167

Tot i que la comparació del nombre de visites i del de pàgines vistes dels mitjans estrictament
catalans i en català amb els diaris d’implantació a tot l’Estat és molt desfavorable als primers
(ABC digital, 2.613.452 visites i 32 milions de pàgines; El Mundo digital, 11.502.140 visites i

111 milions de pàgines; El País digital,
14.362.535 visites i 140 milions de pàgines al
mes), cal reconèixer que els mitjans catalans
estan assolint una audiència que no és gens
menystenible i té tendència al creixement i, a
més, serveix a un segment social que tendeix a
viure essencialment en català.

6. Les agències de notícies

Durant l’any 2001 ha continuat la col·laboració
iniciada el 1997 amb les agències de notícies
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EFE i Europa Press per facilitar la posada en
funcionament dels seus respectius serveis de
notícies en llengua catalana. L’aportació total
acordada en el període 1997-2001 ha estat, en
conjunt, de 49.500.000 pessetes.

Aquesta col·laboració ha permès que cada una
de les dues agències editi en català una mitja-
na d’unes 200 notícies diàries (més de 140.000
a l’any entre les dues), la majoria de les quals
són traducció de les editades en castellà i se
serveixen habitualment amb entre cinc i vuit
minuts de retard. La gran majoria dels clients
de les dues agències a Catalunya (un 80% apro-
ximadament) ha optat per rebre el servei en
català. D’altra banda, des de 1999 l’Agència
Catalana de Notícies (Intra-ACN), impulsada
inicialment per les diputacions de Girona, Lleida
i Tarragona i privatitzada posteriorment, serveix
exclusivament en català unes 150 informacions
diàries, servides per Internet sobretot a mitjans
locals i comarcals.
L’Agència EFE també ofereix en línia una guia
lingüística anomenada Català en línia i el banc
de dades de les notícies que EFE Catalunya té
emmagatzemades, que constitueix el servei

Efedata. Europa Press, per mitjà d’un acord signat amb el diari electrònic Vilaweb, aboca a
Internet les gairebé 200 notícies que edita cada dia en català dels àmbits de Catalunya, de
l’Estat espanyol i internacional, de temàtiques de política, societat, cultura, economia, oci,
esports, llengua, art i cultura.

En conjunt, les tres agències faciliten l’ús del català als mitjans de comunicació, tant als
escrits com als audiovisuals, motiu pel qual el Consell Social de la Llengua Catalana, a la
conclusió 7 del seu dictamen d’11 de juliol de 2000, va considerar que eren un sector de gran
importància i va instar a donar suport, també, a iniciatives basades en Internet. En aquest
sentit, per a 2002 les dues agències d’àmbit estatal tenen els projectes de crear un nou diari en
línia ideat de manera específica per servir portals d’Internet, i de creació d’un portal en català
de l’àmbit econòmic.
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VIII. EL LLIBRE I LA PRODUCCIÓ LITERÀRIA EN CATALÀ

1. El llibre a Catalunya i l’edició en català
L’any 1950, passats més de deu anys del final de la Guerra Civil, aparegueren quaranta-tres
títols en català. Deu anys més tard, l’any 1960, se n’editaren vuitanta-tres. Tots havien passat
prèviament per la censura, i la mitjana dels seus tiratges escassament arribava a 1.000 exem-
plars. Eren els temps de la persecució de la llengua catalana, en què només unes poques cases
editorials s’entestaven a editar llibres en aquesta llengua, tots d’autors catalans. Cal esmentar el
paper, aquests anys, de l’Editorial Selecta, Editorial Barcino, Editorial Alpha, Els Llibres de l’Ós-
sa Menor, El Club dels Novel·listes i d’altres petites editorials que feren possible que veiessin la
llum algunes de les grans obres de la literatura catalana del tercer quart de segle XX. En aquest
període, la nostra literatura va demostrar una extraordinària força creativa i una incomparable
capacitat de resistència, amb la consolidació de noms com Josep Pla, Salvador Espriu, J. V.
Foix, Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga, Blai Bonet, Vicent Andrés Estellès, Joan Fuster, Joan
Vinyoli i Pere Quart, per esmentar-ne només alguns. Alguns dels grans autors d’aquell temps, i
J. V. Foix n’és un exemple, arribaren al públic per la via d’edicions d’autor, i d’altres, sota el
pretext dels llibres de bibliòfil, com és el cas de les primeres obres de postguerra de Riba, com
la traducció de l’Odissea, o de Sagarra, com Montserrat o la traducció de la Divina comèdia.

El 1970, un cop suprimida la censura prèvia a l’empara de la Llei de premsa i impremta de
1962, s’arribà a 450 títols en català, i són d’aquella època alguns dels projectes editorials que
han perdurat i han aportat a la llengua i la cultura catalanes una part dels títols més rellevants
de la seva cultura, tant de creació literària com assagística i també de les traduccions, com és
el cas d’Edicions 62, que l’any 2001 va editar el seu títol 4.000 en català.

Catalunya ha comptat sempre amb una indústria editorial potent, cosa que explica que, després
de la fi de la dictadura i un cop recuperades les institucions pròpies, el català s’hagi introduït
amb una certa facilitat en el sector del llibre.

Segons les dades oficials que fa públiques l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2001 la
indústria editorial catalana es va mantenir com la primera de l’Estat. Es van editar 18.983
títols (un 10,1% menys que l’any anterior, en què se’n van editar 21.129), amb un total de
95.438.000 exemplars (un 6,9% menys que l’any 2000), que van representar, respectivament,
el 30,4% dels títols editats i el 43,7% dels exemplars produïts a tot l’estat. En aquestes dades
no s’inclouen les reimpressions que l’any 2001 van ser, en el conjunt de l’Estat, de 8.903 títols.

Això permet afirmar que la indústria editorial catalana, a més de ser la primera de l’Estat,
supera, pel que fa al nombre de títols que s’editen, les indústries editorials d’Irlanda, Grècia,
Portugal, Àustria, Dinamarca, Finlàndia i Bèlgica i és equiparable amb les de Suècia i els
Països Baixos, cosa que la situa entre el sisè i el setè lloc dels països de la Unió Europea.

Per llengües, segons les dades de l’INE que procedeixen del dipòsit legal de llibres, l’any 2001
en el conjunt de l’Estat es van editar 62.525 títols de llibres i fullets, sense comptar-hi les
reedicions. 6.669, és a dir, el 10,7%, van ser-ho en català (l’any anterior van ser 7.359 títols,
que representaven l’11,9%). De la resta, 49.500 van ser en castellà (79,2%), 1.231 en gallec
(2%) i 885 en èuscar (1,4%). En aranès, asturià i aragonès es van publicar, en conjunt, vuitan-
ta-nou títols.

Pel que fa a la facturació, segons l’informe El comercio interior 2000, elaborat per encàrrec del
Gremi d’Editors de Catalunya i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, la facturació de les
editorials privades i agremiades de Catalunya l’any 2000, a preu de tapa i IVA inclòs, va ser de
241.419 milions de pessetes, un 2% superior a l’any 1999, i va representar el 57,4% de la
facturació total del sector al conjunt de l’Estat. La facturació en llengua catalana va ser de
34.210 milions de pessetes, un 14,2% de la facturació total, amb una disminució del 3,8%
respecte dels 35.563 milions que es van facturar el 1999.
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Segons aquest informe, les dades del qual no són coincidents amb les de l’INE, probablement
pel còmput de les reimpressions i la influència de les edicions institucionals, en els darrers
quatre anys, la producció de llibres i la facturació de les editorials privades i agremiades, a
Catalunya, ha evolucionat de la manera següent:

Taula 58. Evolució del sector del llibre a Catalunya. 1997-2000

1997 1998 1999 2000

Títols editats Catalunya 21.639 23.210 23.723 25.467

Títols editats en català 7.351 7.028 7.261 7.795

% editat/editat en català 34,0% 30,3% 30,6% 30,6%

Exemplars editats 130.169.458 129.599.862 123.258.815 117.608.628

Ex. editats en català 34.468.150 26.864.983 25.493.935 22.282.438

% exemplars/ ex. en català 26,5% 20,7% 20,7% 18,9%

Facturació Catalunya 233.926 232.299 236.699 241.419

Facturació en català 32.540 34.002 35.563 34.210

Percentatge català/Catalunya 13,9% 14,6% 15,0% 14,2%

En resum, aquest informe subratlla la posició del llibre en català en el conjunt del sector
editorial de Catalunya: representa el 30% dels títols editats, el 20% dels exemplars produïts i
el 15% de la facturació total, cosa que significa una deficiència encara important de cara a la
normalització de la llengua catalana, que es deu a factors ben coneguts, com són la dimensió
del mercat català, el dèficit de competència lectora d’una part de la població, la competència
comercial del llibre en castellà i la poca presència del català en alguns àmbits professionals i
econòmics determinats.

Però també denota la força del sector editorial català en castellà, tradicionalment exportador,
que és un factor positiu per a la indústria cultural del país.

Tant l’informe del Gremi d’Editors de Catalunya i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana
com les dades de l’INE coincideixen a remarcar alguns aspectes deficitaris de la producció del
llibre en català, com són l’escassa presència del català en llibres pràctics, llibres de divulgació
general, llibres científics i tècnics i còmics. Un altre dèficit estructural que resulta de l’informe
és la presència reduïda del català en el llibre de butxaca: l’any 2000 a Catalunya es van editar
1.404 títols en format de llibre de butxaca, amb un tiratge total d’11,56 milions d’exemplars.
Només cinquanta-dos títols, amb 0,16 milions d’exemplars, van ser en llengua catalana.

Tot i això, cal remarcar que en xifres absolutes el nombre de títols i d’exemplars editats en
català ha anat creixent de manera continuada. L’evolució dels títols en català segons el registre
de l’ISBN en els darrers anys és la següent:

Taula 59. Nombre d’ISBN en català

Any 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Nombre d’ISBN 5.281 5.793 6.061 6.844 7.306 6.971 7.359 6.946
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L’any 2000, les editorials privades catalanes tenien en catàleg 43.910 títols en català, cosa
que representa el 39,3% dels títols en catàleg. La taula 60, extreta de l’estudi darrerament
esmentat, expressa els percentatges de títols en catàleg, per tipus de llibres. El seu resultat
permet copsar la situació anòmala de l’edició en català que s’ha esmentat abans, caracteritza-
da per un dèficit remarcable als apartats de llibre universitari, tècnic i científic, de llibre pràctic,
de divulgació general i una consegüent sobredimensió relativa del llibre infantil i juvenil. L’apartat
de llibre de text no universitari recull una de les conseqüències, positives, que el català sigui
llengua d’aprenetatge del sistema educatiu de Catalunya, que impulsa la quarta part dels
llibres que s’editen en català.

Taula 60. Títols en catàleg d’editorials catalanes, en percentatges sobre el total. 2000

Total En català

Nombre total en catàleg 111.816 43.910

Percentatge 100% 100%

Literatura 23,1 23,5

Infantil i juvenil 17,9 24,2

Text no universitari 17,8 26,1

Universitari, tècnic i científic 9,1 3,6

Ciències socials 10,4 10,2

Llibres pràctics 5,4 1,8

Divulgació general 9,7 6,2

Diccionaris i enciclopèdies 2,0 2,8

Còmics 2,3 0,9

Altres 2,5 0,7

2. El suport de la Generalitat

2.1. El suport genèric
El suport de la Generalitat al llibre en català es vehicula per cinc vies:

• El sistema educatiu
• El sistema bibliotecari
• El suport genèric
• Els ajuts especials
• Les edicions institucionals

L’article 28 de la Llei de política lingüística disposa que la Generalitat ha de fomentar l’edició,
la distribució i la difusió de llibres en català. L’aplicació pràctica d’aquest mandat la fa el
Departament de Cultura per mitjà del suport genèric a l’edició en català, regulat actualment
per 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 cent cinquanta i tres-
cents exemplars de cada llibre publicat en català i d’entre cinquanta i dos-cents exemplars de
partitures de compositors catalans, en una escala inversament proporcional al preu de venda,
que no pot superar les cinc mil pessetes, IVA exclòs.
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Les obres que opten al suport han de complir també les condicions següents:
• tiratges d’entre els 1.100 i els 3.500 exemplars a la venda
• extensió mínima determinada
• ser una primera edició o una reedició d’un llibre publicat fa més de vint anys
• en les traduccions, la versió catalana ha de ser anterior o simultània a la castellana
• un mínim de sis-cents exemplars de cada llibre 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 cent i dos-cents exemplars, per a una escala de preus no superior a les sis mil
pessetes, i tiratges mínims de cinc-cents exemplars i màxims de dos mil. 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 2001, el Departament de Cultura va aprovar l’aportació d’un total de 307.220.651
pessetes (1.846.433,30 euros) a la producció editorial en català i aranès pel procediment del
suport genèric (la xifra de l’any anterior va ser de 1.682.741,06 euros). D’aquest import,
919.887,76 euros van anar a càrrec del pressupost de l’any 2001 i la resta, a càrrec del de
2002. Els ajuts van beneficiar 1.472 títols, dels quals set-cents set van ser a càrrec del pressu-
post de 2001, i el nombre d’editorials que han rebut ajuts a l’edició per la via del suport genèric
durant l’any 2001 ha estat de setanta-set.

2.2. Altres suports al llibre
A banda del suport genèric, l’any 2001 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 la resolució d’1 de febrer de 2001.

En el mateix capítol de llibres d’interès especial s’ha de comptar el llibre de text universitari
que rep el suport mitjançant una convocatòria que gestiona el Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació amb la col·laboració dels departaments de Cultura i de
Justícia. L’import global de la Resolució del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació de 8 de juny de 2001 (DOGC núm. 3412, de 19.6.2001), per la qual es van convocar
els ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text o manuals universitaris, en suport paper o en
suport electrònic, escrit en llengua catalana, era de 35.000.000 de pessetes (210.354,66 euros).
D’aquest import total el Departament de Cultura va aportar 8.000.000 de pessetes (48.080,97
euros) del seu pressupost i el Departament de Justícia, 5.000.000 de pessetes (30.050,61
euros). D’acord amb aquesta convocatòria, reben ajuts per a l’edició els llibres de text
universitaris redactats originàriament en llengua catalana, llevat dels llibres de dret que també
poden ser traduccions de manuals redactats inicialment en altres llengües. Malauradament
els projectes presentats no van exhaurir les previsions pressupostàries. Mitjançant aquests
ajuts a l’edició i difusió de llibres de text i manuals universitaris l’any 2001 s’han editat prop
d’un centenar d’obres de temàtica diversa com són: Teoria, càlcul i disseny de línies elèctri-
ques, de Ricart Horta (UPC); Energia solar tèrmica, de Martí Rosa i altres (UPC); Exercicis
resolts de comptabilitat de costos, de Josep Viñas (UdG); Fiscalitat aplicada a la petita i mitja-
na empresa, de Luis Perez (UdG); Alimentació per la salut, d’Àngel Rodríguez (UdL); Discurs
sobre els cataclismes del globus terraqui, de Georges Cuvier (Eumo Editorial); Michel Foucault:
filosofia de la trangressió, d’Anna Quintanas (Enciclopèdia Catalana, SA); Exercicis d’estadís-
tica empresarial, de Josep M. Allepus i altres (Cossetània Edicions); etc.

El Consorci Català per a la Promoció Exterior de la Cultura (COPEC) ofereix suport a la
promoció exterior del llibre i la literatura catalana. Pel que fa a l’atorgament d’ajuts per activi-
tats de promoció exterior del sector del llibre, l’any 2001 el COPEC va col·laborar amb l’Asso-
ciació d’Editors en Llengua Catalana per assistir a la Fira Internacional del Llibre Infantil i
Juvenil de Bolonya (4-7 d’abril de 2001) i a la Fira Internacional de Llibre de Frankfurt (10-15
d’octubre de 2001). En aquestes fires l’Associació d’Editors en Llengua Catalana va presentar
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mostres d’una vintena d’editors que, en moduls individualitzats, facilitaven tota mena d’infor-
mació relativa a la seva empresa i que al mateix temps varen ser el punt de trobada dels
editors catalans amb agents literaris i autors d’altres països per tal d’establir relacions comer-
cials. Igualment, per mitjà del COPEC, el Departament de Cultura ha continuat l’any 2001 la
promoció d’escriptors i dramaturgs catalans en ciutats com París, Berlín, Londres, Brussel·les.
Algunes d’aquestes actuacions varen ser: la presentació a París de la traducció francesa de la
darrera novel·la de Maria Mercè Roca, Un temps per perdre; la lectura a Berlín de la novel·la
La dona discreta, de Maria Jaen; la participació de Carme Riera, M. Antònia Oliver i Maria
Barbal en la conferència internacional sobre literatura de dones Catalan Women’s Writing que
va organitzar la Queen Mary University de Londres (5-7 de juny de 2001), la realització de
seminaris sobre l’obra de Josep M. Benet i Jornet (Cergy-Pontoise) i Baltasar Porcel (Londres),
etc.

3. La producció

3.1. La Institució de les Lletres Catalanes
La creació literària en català, un dels signes de vitalitat de la llengua, té un paper fonamental
per al prestigi de la llengua i per a l’autoidentificació de la comunitat lingüística. L’article 28.1
a de la Llei de política lingüística reconeix l’aportació de la creació literària, científica i tècnica
al procés de recuperació de la llengua, i estableix que el Govern les ha de promoure, així com
també ho ha de fer amb la traducció al català d’obres escrites en altres idiomes.

L’organisme del Govern 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, i adscrita al
Departament de Cultura, que l’any 2001 ha aportat 962.992,48 euros (160.228.467 pessetes)
al pressupost de la Institució.

La Institució de les Lletres Catalanes, en els òrgans de govern de la qual tenen representació
les associacions d’escriptors, de traductors i d’editors i que compta amb un degà o degana
extern a l’Administració, orienta la seva activitat cap al foment i la difusió de la creació literària
en català i també atorga 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’any 2001, la Institució de les Lletres Catalanes va concedir 454.575,63 euros per a activitats
literàries i de promoció del llibre i la lectura. Algunes de les entitats que van rebre aquests ajuts
són, entre d’altres, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el Centre Català del PEN
Club, l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya, l’Ateneu Barcelonès, l’Acadèmia Ibe-
roamericana de Poesia i l’Aula de Poesia.

Entre els autors hi trobem noms d’escriptors i poetes joves i d’altres de consagrats com Pau
Riba, Víctor Sunyol, Isabel Olesti i Eva Piquer. Cal destacar també traduccions com L’arxipèlag,
de Hölderlin, les Poesies de Nietzsche o les Cartes d’aniversari de Ted Hughes, les quals són
una bona mostra d’obres que, possiblement, no haurien estat mai publicades sense el suport
de la Institució.

Dins el camp de la investigació són exemples semblants la preparació de les edicions de la
correspondència d’autors com Rosa Leveroni, Ferran Soldevila, J.F. Ràfols i Sebastià Gasch.

La Institució de les Lletres Catalanes manté al dia una base de dades sobre escriptors vius que
escriuen en català, consultable a través d’Internet, i que conté informació bibliogràfica sobre
més de mil tres-cents escriptors en català vius. També es difon en format llibre per mitjà de la
publicació Qui és qui.

3.2. Panoràmica de la creació literària l’any 2001
El paper dels creadors, especialment dels creadors literaris i científics, és clau per a la
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configuració del prestigi de l’idioma que es fan les persones que el parlen i les que hi entren en
contacte. Per això l’aportació de totes les persones que escriuen en català a l’obra de recupe-
ració de la llengua per a tots els usos socials és d’una gran importància i cal computar com un
dels indicadors de la salut de la llengua el nombre i la qualitat dels seus escriptors, al marge de
l’acció institucional que es fa per promoure el llibre i la creació.

Per aquest motiu, des de 2000, l’Informe sobre l’aplicació de la política lingüística inclou una
panoràmica breu de l’edició literària en català.

3.2.1. Prosa, poesia i assaig en català
En l’apartat de narrativa d’autor, l’any
2001 han destacat, entre d’altres, les
Gombó i míster Belvedere (Proa) i La Via
Làctia (Empúries), ambdues de Joan Agut;
L’escala de Richter, de Jordi Arbonès
(Proa); La felicitat, de Lluís-Anton Baulenas
(62); Sota la pols, de Jordi Coca (Proa);
Danys col·laterals, de David Colomer (Qua-
derns Crema); El cel a trossos, de Salvador
Company (Empúries); August & Gustau, de
Josep Maria Fonalleras (Empúries); El balancí
negre, d’Isidre Grau (Proa); El trànsit de les
fades, de Julià de Jódar (Quaderns Crema);
Tot un caràcter, d’Imma Monsó (Magrana); El
millor dels mons, de Quim Monzó (Quaderns
Crema); El Troiacord, de Miquel de Palol (Co-
lumna); L’emperador o l’ull del vent, de Baltasar
Porcel (Planeta); L’arbre de Judes, de Sílvia So-

ler; Cambres d’acer inoxidable, de Ferran Torrent (Columna i Bromera); La taverna del cau de
la lluna, de Vicent Usó (Tàndem); La ciutat del fum, de Vicenç Villatoro (62).

En poesia destaquen Trànsit entre dos vols, d’Anna Aguilar-Amat; Mula morta, de Sebastià
Alzamora; Mescal, de Gabriel Planella; L’enlluernament, al cap del carrer, de Jordi Sarsanedas;
De veu en veu, de Lluís Solà, i Suite de Gelida, d’Àlex Susanna, editades totes sis per Proa;
Els estats de connivència, de Miquel Bauçà, i Canaris fosforescents, d’Enric Casassas, edita-
des per Empúries; El silenci, de Carles Duarte (La Magrana); Anatema, de Manuel Garcia
Grau (Bromera); El diamant dins l’aigua, de Pere Gimferrer (Columna); La sensualitat del
silenci, de Tònia Passola (Tres i Quatre).

Pel que fa a antologies poètiques cal remarcar: Tenebra blan-
ca, sobre poemes en prosa, a càrrec de Sam Abrams (Proa);
21 poetes del XXI, a cura d’Ernest Farrés (Proa); Sense con-
templacions, a cura de Manuel Guerrero (Empúries); Sol de
sal, a cura de Jordi Virallonga (DVD Ediciones).

En l’apartat d’assaig, dietaris i memòries destaquen, entre
d’altres, Memòries d’un cirurgià, de Moisès Broggi (62); L’oasi
català, de Pere Cullell i Andreu Farràs (Planeta); Compte
enrere, de Francesc Escribano (62); Temps afegit, de Josep
M. Espinàs (La Campana); La ciutat interrompuda, de Julià
Guillamon (La Magrana); Espill d’insolències, de Toni Mollà
(Bromera), i el recull d’articles 100 dies del mil·lenni, de Va-
lentí Puig (62) i L’ànima de les coses, de Josep Maria de
Sagarra (Quaderns Crema).

D’entre les reedicions destaquen els Quaderns d’en Marc,
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d’autor anònim (La Magrana), i
K. L. Reich, de Joaquim Amat
Piniella (62), l’Obra poètica com-
pleta, de Joan Vinyoli, a cura de
Xavier Macià (62), i els Contes, de
Jesús Moncada (La Magrana).

3.2.2. Les traduccions al català
La llista de traduccions al català
d’obres de tota mena pot sintetitzar-
se amb la cita de la versió catalana
de l’Alcorà feta per Mikel de Epalza
(Proa), i les traduccions d’Experiència,
de Martin Amis (62); L’assassí cec, de
Margaret Atwood (Proa); La servitud vo-
luntària, d’Etienne de la Boetie (Qua-
derns Crema); Baudolino, d’Umberto
Eco (Destino); Les albes, de Linda Lê,
(Tàndem); Estiu pròdig, de Barbara
Kingsolver (Proa); El jardiner constant, de
John LeCarré (62); El crim de mossèn
Amaro, d’Eça de Queirós (Quaderns Crema); Harry Potter i el calze de foc, de J. K. Rowling,
quarta entrega de les aventures del jove aprenent de mag editada per Empúries; La caverna,
de José Saramago (62); El periodisme canalla i altres articles, de Tom Wolfe (Columna); La
Muntanya de l’Ànima, de Gao Xingjian (Columna); El món d’ahir, de Stephan Zweig (Quaderns
Crema).

3.2.3. Els premis literaris
Dues circumstàncies influeixen en un dels fets positius que fomenten la creació literària en
llengua catalana, és a dir, l’existència de més de mil premis o guardons literaris per a obres
escrites en català. El Servei d’Informació i Difusió Cultural del Departament de Cultura en
tenia comptabilitzats, a final d’any, exactament 1.033, en els quals hi ha computats tots els
que accepten obra en llengua catalana, entre els quals destaquen, per la seva tradició, els que
s’atorguen la Nit de Santa Llúcia (suspesa el 2001 a causa de la fortíssima nevada del desem-
bre) i, per la seva dotació, el Ramon Llull de novel·la.

Entre els més destacables concedits el 2001, per ordre cronològic, hi ha el Josep Pla a Nitrato
de Chile, de Jordi Llavina; el Ciutat de Palma a El balancí negre, d’Isidre Grau; el Ramon Llull
a L’emperador o l’ull del vent, de Baltasar Porcel; l’Enric Valor a La cara oculta de la lluna, de
Pasqual Mas; el Maria Mercè Marçal de poesia a Els peus de la boira, d’Antoni Albalat; els
Jocs Florals de Barcelona a Hèctor Bofill, Susan Buzzi i Ivan Tubau; el Sant Joan a Retrat de
família sobre fons de trèvols, de Lluís Barbé; el Prudenci Bertrana a La ciutat del fum, de
Vicenç Villatoro; el Carlemany a L’escala de Richter, de Jordi Arbonès; el premi Andròmina a
L’home que ensumava dones, d’Isabel-Clara Simó; el Vicent Andrés Estellés a La sensualitat
del silenci, de Tònia Passola; el Ciutat d’Alzira de novel·la a Verso, de Manuel Baixauli; el
Columna de Nadal a Privilegiat, de Matthew Tree; el Documenta a Voleriana, de Salvador
Company; el Josep Vallverdú d’assaig a Un segle de lectura, de Jordi Julià; el Màrius Torres de
poesia a Música i escorbut, d’Anna Aguilar-Amat; el Pin i Soler de narrativa a L’arbre de la
memòria, de Joan Agut; l’Ulisses de narrativa a Nòmina de dubtes, de Miquel Martínez; l’Octavi
Pellissa de projectes literaris a Carnatge Hall, de Biel Mesquida; el Sant Jordi de novel·la a No
miris enrere, de David Castillo; el Carles Riba de poesia a Pou de glaç, de Susanna Rafart, i el
Mercè Rodoreda de contes i narracions a Adéu, d’Àngel Burgas.

3.2.4. Nous diccionaris de llengua catalana
Pel que fa a diccionaris d’interès general per a la llengua catalana, el 2001 ha vist l’edició
pública i comercial del Diccionari manual de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans
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(Barcelona: Edicions 62: Enciclopèdia Catalana: Institut d’Estudis Catalans, 2001), que havia
aparegut en una edició no venal el 2000. També s’ha editat el Nou diccionari de neologismes,
del TERMCAT, editat per Edicions 62. L’obra recull, amb la definició i les equivalències en
castellà, anglès i francès, els 4.277 neologismes catalans que ha normalitzat el Consell
Supervisor del TERMCAT entre 1986 i juliol de 2000.

Pel que fa als diccionaris bilingües, han aparegut per primer cop els següents: Nosell, D.
Diccionari suec-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001; Botet, R.; Camps, C. Diccio-
nari català-francès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001, que conté seixanta mil entrades;
Peris, A. Diccionari de locucions i frases llatines. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001.
(Diccionaris de l’Enciclopèdia. El Calidoscopi), i Mayer i Olivé, M., dir. Diccionari il·lustrat llatí-
català català-llatí. Barcelona: Spes, 2001, que conté més de trenta mil entrades i subentrades
a la part llatí-català i més d’onze mil a la part català-llatí.

Han estat reeditats el Diccionari català-castellà. 3a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
2001 i, també, Turull, I. Diccionari de paranys de traducció italià-català català-italià (falsi amici).
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001.

Amb un caràcter diferent, però encara a l’apartat de diccionaris bilingües, es poden esmentar
tres petites obres:
• Diccionari visual català-xinès. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ense-

nyament, 2001.
• Alkuwaifi, A.; Torres, M. Diccionari infantil il·lustrat català-àrab 3-6 anys. Barcelona: Associació

Sociocultural Punt d’Intercanvi, 2001.
• Ramírez-Heredia, J. de D. Primer manual de conversa romanó-kaló. [Barcelona]: Institut

Romanó de Serveis Socials i Culturals, 2001.

4. Els productes multimèdia

El 2001 han continuat les dificultats objectives per a les edicions multimèdia en català, que
encara no compten amb un suport institucional específic. Ara per ara, el nombre de títols dispo-

nibles en català és inferior a cinquanta i a final d’any han
estat desclassificats alguns dels títols existents. Només tres
empreses, Barcelona Multimèdia (els Otijocs, els contes
populars o els clàssics), Cibal (les sèries de Pipo) i Enciclo-
pèdia Catalana, tenen un catàleg viu d’obres multimèdia
en català. El Grup Planeta també disposa de versió catala-
na en algunes de les seves obres de referència.

L’any 2001 la Direcció General de Política Lingüística ha
donat suport a l’empresa Barcelona Multimèdia per a la
producció i edició en CD-ROM de Gaudí, un joc multilingüe
que permet l’aproximació i la reelaboració de l’obra de
l’arquitecte català. La mateixa empresa ha donat continu-
ïtat a les seves col·leccions: Contes, Calidoscopi, Màgic
grillat, L’oncle Albert, Otijocs, Clàssic i Guies, que estan
pensades per a l’ús de nens i joves entre els 3 i els 15
anys.

Mitjançant la mostra itinerant Lúdic, promoguda pel Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca, s’ha continuat, durant el 2001, la difusió de jocs en català en diferents ciutats de Catalunya
per tal de fer conèixer al públic infantil i a la comunitat educativa l’existència al mercat d’aquests
jocs i fomentar-ne l’ús. Algunes d’aquestes ciutats són: Lleida, Pals, Blanes i Arbúcies. També
es varen organitzar tallers de jocs d’ordinador al Saló de la Infància i la Joventut de Barcelona
i a la fira infantil de Nadal de Barberà del Vallès, Barbamec.
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IX. LA CINEMATOGRAFIA

1. El català en el sector del cinema a Catalunya

1.1. L’evolució del mercat cinematogràfic
El 2001 Catalunya ha superat els 5 espectadors per habitant i any, amb la qual cosa continua
en el primer lloc d’Europa pel que fa a aquesta relació i duplica la mitjana europea, que supera
de poc els dos espectadors per habitant. Per nombre absolut d’espectadors Catalunya es
manté com el sisè mercat europeu, darrere de França, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i Espanya,
per aquest ordre.

El nombre total d’espectadors dels cinemes de Catalunya l’any 2001 va ser de 31.857.325,
amb un increment del 7,57% sobre l’any 2000, en què van ser 29.616.122. La recaptació total
va ser de 24.203.578.383 pessetes (14.546.643 euros) un 12,5% més que l’any anterior, en
què va ser de 21.513.148.041 pessetes. A final de 2001 hi havia a Catalunya 776 pantalles
actives distribuïdes en 128 municipis, amb un increment de 65 pantalles sobre l’any 2000
seguint la tendència a l’obertura de multicinemes i la desaparició de les grans sales amb una
pantalla dels darrers anys.

En aquest panorama, l’exhibició en català també s’ha incrementat en xifres absolutes tot i que
continua essent molt escassa en el conjunt del mercat. El nombre d’espectadors en llengua
catalana l’any 2001 ha estat de 779.783, un 6% més que l’any 2000, en què van ser 736.776.
L’evolució del nombre d’espectadors en els darrers quatre anys ha estat la següent:

Taula 61. Espectadors de cinema a Catalunya, segons la llengua de la versió. 1998-2001

Llengua 1998 1999 2000 2001
Entrades % Entrades % Entrades % Entrades %

Català 375.148 1,4 602.143 2,1 736.776 2,5 766.626 2,4

Castellà 24.851.078 93,0 26.397.855 92,6 27.336.361 92,3 29.565.600 92,8

Altres 1.499.996 5,6 1.498.419 5,3 1.542.985 5,2 1.525.099 4,8

Total 26.726.222 100 28.371.110 100 29.616.122 100 31.857.325 100

El total d’espectadors en català corresponen

• 147.207 a 13 pel·lícules en versió original (9 d’estrenades el 2001)
• 619.419 a 60 pel·lícules en versió doblada (30 d’estrenades el 2001)

A més, hi ha hagut 13.157 espectadors de pel·lícules en versió subtitulada en català, Harry
Potter, que va superar els 12.000, i No ploris Germaine.

L’increment en català ha estat significatiu en pel·lícules en versió original, que han passat de
91.933 espectadors el 2000 a 147.207 el 2001 (un 60,12% d’increment), mentre que pel que fa
a pel·lícules doblades hi ha hagut una davallada del 3,9%. Les pel·lícules més vistes en català
han estat Shrek, amb 69.333 espectadors, Doraemon, amb 67.029, i El senyor dels anells,
amb 59.664, totes tres doblades. Tres dels títols en versió original han sobrepassat els 20.000
espectadors. Són Anita no perd el tren, 10+2: El gran secret i En construcción.

La mitjana d’espectadors per sessió ha estat de 40,5 en català i de 43,9 en castellà, cosa que
constata l’acceptació del cinema en català si es té en compte que en termes generals les
pel·lícules que s’exhibeixen en català ho fan, com a mitjana, amb una còpia en català per cada
sis en castellà.
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1.2. Les línies bàsiques de l’actuació del Govern
El Consell Social de la Llengua Catalana, en els seus dictàmens d’avaluació dels informes
sobre política lingüística de 1999 i 2000, ha constatat la importància estratègica, en termes
sociolingüístics, de comptar amb cinema en català i ha lamentat que aquest continuï essent
pràcticament testimonial. Que la llengua catalana tingui una presència significativa en l’oferta
cinematogràfica és un dels objectius establerts a la Llei 1/1998, de política lingüística, i per
avançar-hi el Govern de la Generalitat

• dóna suport a la producció de cinema industrialment català, perquè amb una indústria prò-
pia ha de ser més senzill comptar amb productes en català,

• promou el doblatge de pel·lícules estrangeres al català.

El suport al doblatge és necessari per incorporar la llengua catalana a les exigències de la
demanda del públic de Catalunya i a la situació de semimonopoli internacional del cinema
nord-americà. En aquest sentit cal recordar que el 63% dels espectadors de cinema de Catalunya
correspon a pel·lícules produïdes als Estats Units, i que tan sols l’1,3% dels espectadors cor-
respon a pel·lícules produïdes a Catalunya. És evident que sense versions catalanes de les
grans produccions internacionals no és possible garantir una oferta significativa de cinema en
català.

1.3. Pau i el seu germà, Doraemon i el cas Harry Potter
Més enllà de les xifres i de les línies de treball establer-
tes pel Govern l’any 2001 hi ha hagut tres fets remarca-
bles que contribueixen a desmentir dos tòpics: que el
cinema català no té el nivell adequat i que la societat
civil és indiferent al cinema en català i el prefereix en
castellà. Aquests fets són:

• Pau i el seu germà ha participat al Festival de Cannes
• Doraemon s’ha estrenat exclusivament en català
• El cas Harry Potter, que ha evidenciat que el públic no
és indiferent al cinema en català

1. Pau i el seu germà, una pel·lícula dirigida per Marc
Recha i coproduïda per Antoni Chavarrías i Antoni Llorens,
ha estat la primera producció en català que ha competit
mai en la secció oficial del Festival de Cannes, un dels
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més reconeguts del món, celebrat en la seva edició 53 entre els dies 9 i 20 de maig de 2001.
Pau i el seu germà, tercer llargmetratge dirigit per Recha, al passi de la qual a Cannes va
assistir el conseller de Cultura, Jordi Vilajoana, va ser l’única pel·lícula espanyola que va
competir per la Palma d’Or al costat de 21 produccions més d’arreu del món. La pel·lícula
va obtenir un èxit considerable tant de públic com de crítica. Com va manifestar el conseller
de Cultura amb motiu d’aquest fet, haver aconseguit incloure una pel·lícula catalana i en
català a la competició oficial de Cannes és un mèrit, en primer lloc, de l’equip que l’ha
creada i produïda, però també és l’expressió de la inflexió que, en els darrers anys, registra
el cinema català, el qual, l’any 2000, va situar un total de 39 llargmetratges i 29 curtmetratges
en 111 certàmens i festivals de 37 països. A més, el fet de la inclusió d’una pel·lícula en
català al Festival permet d’afirmar que la llengua no és un límit a la projecció internacional
d’una pel·lícula i que el cinema que es produeix a Catalunya té un bon nivell.

2. L’estrena de Doraemon exclusivament en català el dia
15 de juny, amb un total de 52 còpies distribuïdes per
tot Catalunya, va representar una novetat històrica en
el camp de la distribució de cinema en català. A
Barcelona es va estrenar en 10 sales, 8 de les quals la
van tenir, simultàniament, durant 3 setmanes i en dues
va durar, també simultàniament, fins a 6 setmanes.
Després la van mantenir en sessions matinals fins al
mes de setembre. En total, a Barcelona, aquesta pel·lí-
cula va tenir 22.365 espectadors. Doraemon es va
mantenir en cartellera sis setmanes consecutives i de
manera simultània a dues sales de Girona, una de Lleida
i una de Vic (amb 5.795, 2.499 i 1.414 espectadors res-
pectivament). També va durar almenys tres setmanes
a Blanes, Figueres, Granollers, l’Hospitalet de Llobregat,
Igualada, Palamós, Reus, Sant Cugat del Vallès,
Sabadell, Terrassa, Viladecans, Vilafranca del Penedès
i Vilanova i la Geltrú. Cal remarcar que a Gavà i Sant
Feliu de Llobregat, va estar en pantalla cinc setmanes; a Mollet del Vallès, quatre setma-
nes, i a l’Hospitalet de Llobregat i Viladecans, tres, fet que confirma que el públic assisteix
al cinema sense preocupar-se gaire de la llengua de la pel·lícula, especialment en el cine-
ma infantil, fins i tot en poblacions amb situacions sociolingüístiques complexes. La causa
de la xifra reduïda d’espectadors en català és, doncs, exclusivament la migradesa de l’ofer-
ta en aquesta llengua.

3. Finalment, el que s’ha conegut com a cas Harry Potter va representar un nou canvi qualitatiu
en el camí per obtenir una presència real del català al cinema. El mes d’abril de 2001, la
Direcció General de Política Lingüística va demanar a Warner Bross d’Espanya que sol·licités
de manera expressa a la seva central californiana el doblatge al català de la pel·lícula Harry
Potter i la pedra filosofal que s’estava acabant de doblar. Després d’haver insistit en la petició
i d’haver obtingut la col·laboració i la complicitat de la creadora del personatge, J.K. Rowling,
per mitjà del seu agent literari i del seu editor a Catalunya, Editorial Empúries, el mes de juliol
la presidenta mundial de la companyia, Veronika Kwan-Rubinek, va comunicar la seva nega-
tiva a doblar al català al·legant criteris generals de la política de l’empresa, però anunciant
que aquests criteris no s’havien de considerar inamovibles. De fet, la Warner Bross va ser
l’única de les quatre multinacionals de la MPA que l’any 2000 no va entrar directament en
l’acord de 8 de maig, i es va limitar a participar-hi per mitjà de la seva filial espanyola Warner
Sogefilms. El mes d’octubre el diari Avui va denunciar el fet que Harry Potter no comptaria
amb versió catalana i el 13 de novembre el director general ho va confirmar al programa El
matí de Catalunya Ràdio. Aquesta confirmació de la negativa de l’empresa tot i que la Gene-
ralitat assumia els costos del doblatge i que els llibres de Harry Potter, en català, havien tingut
un gran èxit de vendes, va generar una campanya de protesta espontània i popular. La pres-
sió de tots els diaris de Catalunya va ser fortíssima al llarg de més d’una setmana i el diari
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electrònic Vilaweb va encapçalar una
campanya de queixes per correu elec-
trònic que es van enviar directament a
AOL, empresa capçalera del grup en el
qual, des de feia poc més d’un any, es-
tava integrada la Warner Bross. Una
setmana més tard, per decisió adopta-
da directament a Nova York, la Warner
demanava perdó per mitjà d’una
brevíssima nota tramesa per correu
electrònic i per mitjà d’un comunicat
oficial que el seu representant a Espa-
nya va fer al conseller de Cultura, Jordi
Vilajoana. En virtut d’aquest canvi, la
Warner va subtitular al català set cò-

pies de Harry Potter i la pedra filosofal i va assumir el compromís explícit de doblar la resta de
les pel·lícules de Harry Potter. Aquest compromís s’ha ampliat, posteriorment, de manera que
la Warner participarà, a partir de 2002, en la política de doblatges que impulsa la Generalitat.

L’èxit de la campanya de Harry Potter s’ha d’atribuir a la suma de tres factors: el fenomen
mediàtic i comercial del personatge pel que fa a llibres, pel·lícula i marxandatge; l’actuació
continuada de la Generalitat en suport del doblatge en general i en aquest cas concret i, de
manera especial, la pressió popular que no va acceptar la negativa a emprar el català en un
cas en el qual la companyia havia gastat centenars de milions en publicitat i no havia d’assu-
mir cap despesa de doblatge.

El cas Harry Potter trenca el tòpic que el doblatge al català de pel·lícules estrangeres no té
mercat a Catalunya i certifica que si els espectadors de cinema en català són pocs és perquè
l’oferta real de pel·lícules comercials és realment escassa.

1.4. Opinió ciutadana en relació amb el doblatge
El desembre de 2001, l’enquesta d’opinió encarregada pel Govern va incloure dues preguntes
relacionades amb el doblatge per fer el seguiment de l’opinió de la ciutadania sobre aquest
punt. Amb 1.400 persones enquestades per via telefònica, el resultat va ser el següent:

Les pel·lícules estrangeres que es poden veure a Catalunya han d’estar doblades al català

Sí 55,2%
No 22,6%
Depèn de la pel·lícula 9%
Ns/Nc 13,2%

El percentatge més elevat de respostes positives es va donar a la franja d’edat d’entre 25 i 34
anys (61,9%) i en el grup de persones nascudes a Catalunya filles de pare i mare catalans
(72%). El percentatge més baix, en el grup d’edat de més de 65 anys (50,6%) i el de persones
nascudes fora de Catalunya (36,2%).

En relació amb el doblatge, quina creu que ha de ser l’actuació del Govern?

Doblatge obligatori per llei 12,9%
Negociar amb distribuïdores 26,7%
Subvencionar el doblatge 7,7%
Deixar llibertat a les companyies 27,3%
Cap actuació 8,2%
Ns/Nc 17,2%
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En aquest cas el percentatge més gran de respostes favorables al doblatge obligatori corres-
pon a la franja d’edat d’entre 18 i 24 anys (19,6%) i al grup de persones nascudes a Catalunya
filles de pare i mare catalans (22,3%). El percentatge de respostes favorables a deixar llibertat
és més elevat a la franja d’edat de 45 a 54 anys (31,4%) i al grup de persones nascudes fora
de Catalunya (33,7%).

En definitiva, l’enquesta permet constatar que gairebé dos de cada tres catalans amb opinió
sobre el tema és favorable al doblatge i, d’aquests, gairebé tres de cada quatre consideren
adequada l’estratègia de la negociació i la subvenció.

2. L’Institut Català de les Indústries Culturals i el suport a la producció catalana

La Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
(ICIC), va constituir aquest nou organisme com a entitat de dret públic, amb personalitat
jurídica pròpia, l’objecte del qual és impulsar el desenvolupament de les indústries culturals a
Catalunya i l’àmbit d’actuació del qual és el del sector audiovisual, l’editorial, el de la premsa,
el multimèdia, el discogràfic i musical, i de les arts escèniques i visuals. El Decret 100/2001,
de 3 d’abril, va aprovar el seu reglament. El pressupost de l’Institut l’any 2001 va ser de 1.825
milions de pessetes.

Entre les funcions d’aquest nou organisme figuren: 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 és encarregat
de vetllar pel compliment de la normativa lingüística en el sector i promoure-hi la presència de
la llengua catalana.

L’Institut representa un impuls renovat al suport de la Generalitat al cinema produït a Catalunya
que permet, més enllà de la subvenció a fons perdut, la participació en projectes concrets
comercialment viables. L’ICIC pot 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, el presideix el conseller de Cultura, i el Consell d’Administració,
format per tretze membres, el presideix el director general de Promoció Cultural. Tots dos
òrgans integren representants dels departaments de la Generalitat implicats, de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, i dels diversos sectors de les indústries culturals.

Els ajuts directes a la indústria cinematogràfica catalana concedits l’any 2001 pel Departament
de Cultura, per mitjà de l’ICIC, van ser de 817.595.792 pessetes inclosa l’aportació del
Departament al Festival de Sitges. A més d’aquestes subvencions, l’ICIC, com a ens públic
del Govern responsable de la promoció de les indústries culturals, ha contribuït a la realització
de projectes cinematogràfics i audiovisuals mitjançant una línia de crèdit de fins a 8.000 milions
de pessetes oberta per l’Institut Català de Finances i les dues associacions professionals
representatives del sector, i, per mitjà de Catalan Films i el 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.

Com a resultat d’aquest suport i de la creixent qualitat del cinema català, el 2001 200 festivals
de cinema d’arreu del món van acollir produccions industrialment catalanes amb un total de
379 projeccions. Entre aquests festivals hi ha el de Berlín (Anita no perd el tren, de Ventura
Pons), el de Cannes (Pau i el seu germà), el de Los Angeles (retrospectiva sobre Ventura
Pons), el de Moscou, la Biennal de Venècia (Faust 5.0), el de Mont-real, el de Sant Sebastià,
el de Valladolid, el de Sitges, i el de l’Havana.



IX. La cinematografia

108

El total de 817.595.792 pessetes esmentat abans es distribueix principalment en 450.000.000
de pessetes destinades a empreses de televisió per a la realització de llargmetratges televi-
sius i sèries de ficció i animació; 187.322.100 pessetes per a llargmetratges cinematogràfics
que han de comptar amb una versió catalana; 42.000.000 pessetes a producció de
llargmetratges dirigits per nous realitzadors; 15.800.000 per a preparació de projectes cinema-
togràfics; 12.978.108 pessetes per a producció de curtmetratges; 3.799.368 pessetes de su-
port a l’exhibició de versions en català de pel·lícules produïdes a Catalunya, i 25.750.000 més
a activitats culturals i associacions, entitats i empreses del sector. L’any 2001 el Govern va
aportar al Festival Internacional de Cinema de Catalunya, de Sitges, la quantitat de 52.500.000
pessetes. El festival de Sitges, que organitza l’Ajuntament de la vila amb el suport de la
Generalitat, continua essent el festival de cinema de Catalunya que fa la funció de festival de
referència del país i punt de trobada de la indústria de l’audiovisual.

Dels 23 llargmetratges catalans estrenats el 2001, nou ho han estat en versió original catalana
i són, per ordre d’estrena, els que conté la taula següent:

Taula 62. Estrenes de pel·lícules en versió original catalana distribuïdes l’any 2001

Títol Distribuïdora Data d’estrena Espectadors

Tot em passa a mi Filmax 26.01.2001 7.931

Anita no perd el tren Lauren Films 26.01.2001 43.162

Adela Filmax 16.02.2001 11.429

Pau i el seu germà Lauren Films 25.05.2001 15.567

Andrea Desastre de cine 17.08.2001 380

10+2:el gran secret Lauren Films 17.08.2001 23.080

L’Illa de l’holandès Lauren Films 05.10.2001 7.445

En construcción Wanda visión 19.10.2001 24.599

Un perro llamado dolor Wanda visión 16.11.2001 483

3. L’acord de 8 de maig de 2000 i el foment de l’oferta doblada i subtitulada en català

El 8 de maig de 2000 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-ameri-
canes integrades a la MPA (Motion Picture Association)— i el Departament de Cultura de la
Generalitat van fer pública, de manera conjunta, una nota en la qual resumien les línies de
l’acord a què havien arribat després d’un procés de negociació obert a Washington el gener de
1999, amb la intermediació del president de la MPA, a l’entorn del Decret 237/1998, de 8 de
setembre, de mesures de foment de l’oferta cinematogràfica doblada i subtitulada en català.

Amb l’acord, les companyies associades a FEDICINE —de fet les cinc americanes— es com-
prometien 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 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 la còpia
de les pel·lícules. L’acord ha comportat un increment del nombre de títols estrangers doblats al
català: 8 el 1998, 9 el 1999, 19 el 2000 i 18 el 2001. En els dos darrers anys, el nombre de títols
que les cinc companyies de la MPA han doblat al català ha estat de disset: 7 UIP, 4 Disney, 3
Fox, 2 Columbia i 1 Warner. Entre aquests títols, la majoria adreçats principalment al públic
infantil, hi ha pel·lícules d’un gran èxit de públic com són Stuart Little, Missió Impossible 2,
Chicken Run, Dinosaure, La ruta cap al Dorado o Shrek.
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Taula 63. Estrenes de pel·lícules doblades distribuïdes en català l’any 2001

Títol Distribuïdora Data d’estrena Espectadors

Operació Ren Lauren Films 05.01.2001 15.409

No ploris Germaine (*) Lauren Films 12.01.2001 22.099

Dones (*) Original Movies 26.01.2001 12.416

Faust, la venjança és a la sang (*) Filmax 02.02.2001 7.381

Cavalca amb el diable Lauren Films 11.05.2001 3.112

Vatel Sherlock Mèdia 25.05.2001 3.728

Mi dulce (*) Wanda visión 25.05.2001 6.708

Doraemon i les mil i una aventures Luk International 15.06.2001 67.029

L’emperador i les seves bogeries Buenavista Int. 22.06.2001 16.526

Aràcnid (*) Filmax 29.06.2001 6.573

Rugrats a París UIP 29.06.2001 9.849

Shrek UIP 13.07.2001 69.333

Parc Juràssic III UIP 27.07.2001 29.041

Socors, sóc un peix Planeta 2010 03.08.2001 8.219

Doctor Dolittle 2 Fox 10.08.2001 15.146

Final Fantasy Columbia 24.08.2001 19.341

Martina, la festa d’aniversari Cavall Fort 07.09.2001 1.651

Faust 5.0 (*) Lauren Films 19.10.2001 4.531

La mandolina del capità Corelli UIP 19.10.2001 6.501

Dagon, la secta del mar (*) Filmax 31.10.2001 6.492

Scary Movie 2 Lauren Films 31.10.2001 23.797

Atlantis, l’imperi perdut Buenavista Int. 23.11.2001 26.800

El cas Pinochet (*) Original Movies 05.12.2001 1.821

El senyor dels anells Aurum 19.12.2001 59.664

Conte de Nadal Planeta 2010 21.12.2001 3.260

Kirikú i la bruixa Alta clàssics 21.12.2001 3.740

*  Aquestes pel·lícules són industrialment catalanes però en versió original castellana i francesa. No s’inclouen les pel·lí-
cules de gran format.

L’any 2001 hi ha hagut un lleuger increment de la mitjana de còpies per títol. Entre el 15 de
juny i el 15 de setembre, la temporada amb més oferta de cinema en català, la mitjana de
pantalles ocupades amb una pel·lícula en català va ser de 50, un 6,4% de les pantalles actives
al país. L’any anterior, en el mateix període havia estat de 21 pantalles, equivalent al 3% de les
pantalles.

L’aportació del Govern per al doblatge i la còpia ha passat de 59.404.582 pessetes l’any 1999
a 192.463.759 pessetes l’any 2000 i 194.233.637 pessetes el 2001. L’augment és degut al
major nombre de títols doblats, als costos de supervisió de doblatges habituals en les grans
produccions, al cost addicional que comporta el doblatge de pel·lícules d’animació, i l’incre-
ment del nombre de còpies per pel·lícula. El Departament de Cultura també ha realitzat cam-
panyes addicionals de promoció del cinema parlat en català, per un import d’uns 40 milions de
pessetes. La CCRTV hi ha contribuït també, com ho va fer l’any 2000, amb l’emissió del
microespai Cinema en català, que s’ha emès cada vespre a una hora de gran audiència.

D’acord amb els convenis de col·laboració existents entre la Generalitat i el Govern de les Illes
Balears, la majoria de les pel·lícules doblades al català s’exhibeixen a les Illes amb assumpció
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per part del seu Govern de les despeses de la còpia que correspon i, també, d’una campanya
addicional de promoció. Cal destacar que el 2001 han vist cinema en català a les Illes prop de
50.000 persones en sales comercials i més de 25.000 en la campanya d’estiu Cinema a la
fresca, i que El senyor dels anells, que es va exhibir a Manacor, va arribar als 8.708 especta-
dors, amb la qual cosa superava les previsions més optimistes de l’empresa exhibidora i de la
Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears.

4. El vídeo i el DVD

A finals de l’any 2000, després de la crisi soferta per Edicions de la
Magrana, Enciclopèdia Catalana es va fer càrrec de la distribució
de vídeos i DVD en català per mitjà de la seva empresa Vernal
Mèdia. La distribució de Vernal Mèdia es fa preferentment en ca-
nals de llibreries atès que les companyies grans es reserven la
distribució pels canals més habituals. Pel canal de llibreria, l’any
2001 s’han distribuït 132.197 unitats de vídeo en català. Cal desta-
car que Disney no ha distribuït en format de vídeo les versions
catalanes de les seves pel·lícules de 2000, cosa que ha influït de
manera negativa en el conjunt de l’oferta.

Tanmateix la major part de les pel·lícules que han estat doblades al
català per a gran pantalla incorporen la versió catalana en el for-
mat DVD, que distribueixen les companyies en tots els seus ca-
nals, cosa que afavoreix de manera clara la presència del català
en aquest mercat. Aquest és el cas, per exemple, de Doraemon,
Shrek o Socors sóc un peix

El Departament de Cultura ha continuat la seva política d’ajuts a la distribució en vídeo i DVD,
que ha concretat en les despeses d’edició de les còpies mestres sense incloure en cap cas el
doblatge perquè sembla més adequat incidir en el doblatge a la primera explotació de les
pel·lícules, és a dir, a la que es fa en gran pantalla. Per aquest
motiu l’aportació del Departament a empreses per a foment
del vídeo i el DVD en català s’ha reduït, el 2001, fins als
4.000.000 de pessetes, que han beneficiat 27 títols diferents.

Per facilitar la distribució dels vídeos en català, les direcci-
ons generals de Política Lingüística de la Generalitat i del
Govern de les Illes Balears han finançat el catàleg de Vídeos
en català que conté un total de 372 títols, 24 dels quals són
novetat de l’any. Entre aquestes darreres hi ha Martina i els
ratolins i Sonny & Lambert de Cavall Fort, El zoo d’en Pitus,
dos episodis del Rovelló (És l’hora dels adéus i Coloma, colo-
ma, coloma), quatre episodis de Pokémon, dos de Boguey,
quatre de Les tres bessones i Joseph.

D’altra banda, el Departament d’Ensenyament, a través del
Servei de Mitjans Audiovisuals, produeix de forma regular nom-
brosos vídeos i programes de televisió educatius. L’any 2001
cal esmentar, entre d’altres, la coproducció amb el CNDP de
París i el doblatge de 220 capítols de la col·lecció In Situ, Enciclopèdia de les ciències i les
tècniques, així com la producció del vídeo Gaudí, arquitecte i artesà, 22 títols de la sèrie Mira
què fem i Ara sortim, i els vídeos L’Islam a Catalunya, L’aigua i Viatge per la història de Catalunya.
A més, s’ha realitzat el copiatge i distribució d’aquest material per a les videoteques dels centres
de recursos pedagògics de Catalunya. També s’han produït els programes de televisió L’escola
a casa, emès pel K-3, i el programa diari via satèl·lit Horitzons, que conté l’apartat Món docent.
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X. LA CANÇÓ I LES ARTS DE L’ESPECTACLE

1. La música cantada en català

La cançó, i en general la música cantada, contribueix a la difusió de l’ús social de la llengua i
és també un dels referents més genuïns de qualsevol cultura. Per això, les polítiques culturals
promouen i protegeixen la música cantada en la llengua del país, i de manera especial la
música popular.

A Catalunya el consum de música popular és
un dels més elevats de l’Estat. L’any 2000
3.677.453 persones van assistir a concerts de
música popular, cosa que representa el 16,4%
de l’assistència a concerts d’aquesta mena a
tot l’Estat i el 30,3% de la recaptació total per
aquest concepte. L’anglès i el castellà són cla-
rament predominants en aquest segment de
la producció i del consum cultural, i les com-
panyies discogràfiques multinacionals apos-
ten clarament per la cançó en aquestes llen-
gües, de manera que els grups o els cantants
catalans queden al marge de la distribució
internacional. Tot i això, en els darrers mesos
Virgin ha editat discos del cantautor Sisa i dels

grups Gossos i Dusminguet. Tanmateix, la cançó catalana depèn gairebé en exclusiva, per a
la seva distribució, de les discogràfiques locals, és a dir, d’empreses com Picap, Discmedi/
Blau i Música Global. La venda mitjana d’un disc compacte en català és d’unes 4.000 unitats.
A més a més, existeix un bon nombre de grups o d’autors que han de recórrer a l’edició d’autor
per aconseguir veure en el mercat les seves obres.

De l’any 2001, tot i que ha estat el de la retirada de dos grups més coneguts del rock català,
Sopa de Cabra i Sangtraït, cal destacar un increment significatiu del nombre de fonogrames
editats amb algun o tots els temes en cantats en català, segons les dades aportades per
l’Associació de Cantants i Intèrprets Professionals en Llengua Catalana (ACIC).

Taula 64. Evolució dels fonogrames editats amb algun o tots els temes en català

Any 1997 1998 1999 2000 2001

Discs 119 114 130 107 194

A l’empara de l’article 28 de la Llei de política lingüística 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. D’altra banda, l’article 26.5 de la
mateixa Llei 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, les quals han de garantir que en la programació de música cantada hi hagi una
presència adequada de cançons produïdes per artistes catalans i que com a mínim el vint-i-
cinc per cent siguin cançons interpretades en llengua catalana o en aranès.

Pel que fa als ajuts a la música cantada i la promoció d’enregistraments, l’any 2001 el Depar-
tament de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Promoció Cultural, ha aportat un total
de 45.659.400 pessetes en ajuts directes a la producció, l’adquisició de còpies i el suport a la
promoció, a un total de 32 produccions discogràfiques. L’any 2000 aquests ajuts van sumar
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43.196.542 pessetes. A aquest import cal sumar-hi uns
altres 10.000.000 de pessetes per a la producció de 12
videoclips en el marc del conveni entre el Departa-
ment i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

Pel que fa a la quota de música cantada, el Decret
269/1998, de 21 d’octubre, del règim jurídic de les con-
cessions per a la prestació del servei de radiodifusió
sonora en ones mètriques amb modulació de freqüèn-
cia per a emissores comercials, la modula en establir
que l’emissió de cançons en català en hores de màxi-
ma audiència computa el doble. Tot i això el compli-
ment de la quota del vint-i-cinc per cent no sempre és
senzill per part de les emissores comercials que, per

mitjà de l’Associació Catalana de Radiodifusió Privada, han comunicat en diverses ocasions a
l’Administració de la Generalitat les dificultats de mercat amb les quals s’enfronten per poder
arribar-hi. Des d’una altra òptica, les discogràfiques catalanes i els cantants i intèrprets (ACIC)
denuncien que la quota no es compleix per manca de voluntat de les emissores; el 2001 van
elaborar un estudi segons el qual les emissores privades i les públiques no arriben a complir la
quota, tot i que les que depenen de la Generalitat s’hi apropen.

Segons dades de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals, pel que fa a la música interpre-
tada en català o en aranès, el 83% d’emissores van declarar l’any 2000 que n’emetien el 25%
o més, el 8,5% no arribaven al 25% i l’altre 8,5 per cent no emetien cançons interpretades en
català. L’any 2001, 49 emissores han declarat que emeten més del 25% de música en català
o aranès, 3 que no hi arriben i 4 que fan programació convencional i que no emeten música.
Les altres 37 no han fet la declaració.

Taula 65. Compliment de la quota de cançó a les emissores de ràdio privades

2000 2001
Català o aranès Nombre emissions % Nombre emissions %

Més del 25 % 14 15 10 18

El 25 % 64 68 39 70

Total 25% o més 78 83 49 88

Menys del 25 % 8 8,5 3 5

No emeten música 8 8,5 4 7

94 100 56 100

Sense dades — — 38

Total d’emissores 94 100 94 100

Encara en el camp de la música cantada, el Departament de Cultura ha donat suport a la 13a
Edició del Mercat de Música Viva de Vic, que ha tingut lloc la primera quinzena de setembre
i ha convocat més de 125.000 persones, amb una presència significativa de programadors.
També s’ha donat suport al circuit ACUSTIC, promogut per l’ACIC. Pel que fa a la cançó
popular i el cant coral no professional, que aplega més de 700 corals a tot el país, hi dóna
suport el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.
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També s’ha donat suport a la promoció exterior de les
cases discogràfiques catalanes, per mitjà de l’estand
del Departament de Cultura al Mercat Internacional del
Disc i del Vídeo Musical (MIDEM) de Cannes, que va
acollir el 2001 les 14 discogràfiques Alia Vox, Audioclip
Music, Ayva Música, Capricorn Produccions, Columna
Música, Discmedi, Envidia Producciones, K Indústria Cul-
tural, Música Global, Ocium, Papa Music, Picap, Trade
Músic i Ventilador Músic. El cost de la participació de
la Generalitat és d’uns 6.000.000 de pessetes.

2. El teatre i les arts de l’espectacle

En el sector teatral l’any 2001 ha destacat la inaugura-
ció, el dia 22 de novembre, del nou Teatre Lliure del
Palau de l’Agricultura (Fabià Puigserver), que incre-
menta l’oferta de teatre públic de la ciutat de Barcelona
i, conseqüentment, de tot Catalunya, i també la recu-
peració del gènere del teatre musical concebut com a
gran espectacle, amb la representació al Palau d’Es-
ports de Nôtre Dame de París en castellà i al Novedades
de Full Monty en català.

Pel que fa a la llengua de les representacions de les
arts escèniques, el català és manté com a opció ma-
joritària amb un bon manteniment del castellà i el crei-
xement d’altres opcions, tal com resulta de la taula se-
güent:

Taula 66. Evolució de l’opció lingüística dels espectacles escènics

Any 1999 2000 2001
Llengua nombre % nombre % nombre %

Català 5.775 54,1 5.675 54,0 6.028 60,9

Castellà 3.160 29,5 3.028 28,2 2.363 23,9

No parlat 998 9,3 950 9,2 708 7,2

Plurilingüe 548 5,1 551 5,2 176 1,8

Altres llengües 218 2,0 298 2,8 184 1,9

No especificada 427 4,3

Total 10.699 100 10.502 100 9.886 100

El nombre d’espectadors en català i en castellà és més equilibrat. L’any 2001, dels 2.477.786
espectadors que va comptabilitzar ADECTA (a Barcelona) i l’ODE (Catalunya), 1.273.988
(51,42%) van ser-ho d’espectacles en català i 544.826 (21,99%) d’espectacles en castellà.
L’any 2000 van ser en català el 42,6% i en castellà el 36%. La taula següent mostra l’evolució
dels tres darrers anys.
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Taula 67. Espectadors de teatre, per llengües. 1999-2001

Llengua 1999 2000 2001
Espectadors % Espectadors % Espectadors %

Català 989.610 41,59 1.057.682 42,67 1.273.988 51,42

Castellà 817.935 34,37 894.271 36,08 544.826 21,99

Altres 154.365 6,49 232.034 9,36 353.339 14,26

Sense text 416.059 17,48 293.318 11,84 293.968 11,86

No especificada 1.646 0,07 1.462 0,05 11.479 0,46

TOTAL 2.379.615 100 2.478.767 100 2.477.786 100

La ciutat de Barcelona, que acumula la major part dels espectadors de teatre, és on hi ha més
equilibri entre els espectadors en català i en castellà. Segons les dades facilitades per ADETCA
al Departament de Cultura, l’any 2001, sobre un total de 2.152.885 espectadors de teatre
parlat, 1.074.522 (49,91%) van ser-ho d’espectacles parlats en català. L’any 2000 va ser del
45,3%.
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XI. LES NOVES TECNOLOGIES I INTERNET

1. Les tecnologies de la informació i la comunicació i la llengua catalana

1.1. Les noves tecnologies a Catalunya
Segons l’estudi Estadístiques de la societat de la informació. Catalunya 2001, elaborat i editat
per la Secretaria de la Societat de la Informació (www.gencat.es/dursi i www.entra.gencat.es),
el mes d’abril de 2001 el 45,7% de les llars catalanes disposaven d’un o més ordinadors, més
de tretze punts per sobre de la mitjana espanyola que, segons dades de l’Estudi General de
Mitjans, era del 32,5%. Més de la meitat de les cases amb ordinador (el 27,1% del total de llars
catalanes) disposen de connexió a Internet, cosa que representa pràcticament el doble de la
mitjana de llars amb connexió que hi ha a l’Estat espanyol (el 14,3% també segons l’EGM).
Pel que fa a Internet, el percentatge de la població que assegura fer-ne ús (gairebé el 30%),
situa Catalunya en nivells superiors a països com Alemanya, Bèlgica, Espanya, França i Itàlia.

L’estudi de la Secretaria de la Societat de la Informació és un indicador de la ràpida adaptació
de la societat catalana a la nova realitat i la seva progressiva igualació amb la resta de països
de la Unió Europea.

Taula 68. Indicadors de les tecnologies de la informació i la comunicació

Abril 2000 Abril 2001

Llars amb ordinador 44,8% 45,7%

Llars amb Internet 18,5% 27,1%

Usuaris setmanals d’ordinador* 42,0% 44,6%

Usuaris setmanals d’Internet* 20,6% 29,8%

Usuaris de la telefonia mòbil* 51,9% 66,8%

* De 15 anys o més.  Font: SSI

Taula 69. Llocs d’ús de la Xarxa. Abril 2001

A la llar A la feina A l’escola En un lloc públic

Catalunya 55,9% 36,6% 21,4% 12,5%

Unió Europea 74,0% 42,9% 17,2% 6,5%

Aquestes dades són prou indicatives de la importància creixent de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació en la societat catalana i, en conseqüència, de fins a quin punt la
introducció del català en aquest àmbit és clau per mantenir i incrementar el grau d’ús d’aquesta
llengua i evitar que es converteixi en una nova font generadora de diglòssia. També deixen
constància de l’aposta decidida per dotar les nostre escoles d’Internet que ha fet el Departament
d’Ensenyament.

1.2. El català a Internet
La presència d’una llengua a les noves tecnologies i a Internet és un indicador de la seva
vitalitat més condicionat pel grau de desenvolupament econòmic i social que la demografia.
El fet que la llengua catalana estigui, segons dades de 2000, dins de les vint llengües amb
major nombre de pàgines web és, en aquest sentit, un bon senyal de la salut del català.

Segons l’estudi abans esmentat, el maig de 2001 existien 47.241 llocs web amb informacions
en català, amb més de 1.682.600 pàgines indexades. Seguint els mateixos criteris l’estudi
ressenya 23.000.000 de pàgines en castellà a tot el món. Això representa, proporcionalment,
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que el català té tres vegades més presència a Internet que el castellà, ja que aquest  compta
amb 0,069 pàgines per parlant, mentre el català té 0,233 pàgines per parlant.

Cal recordar que un any abans una aproximació al tema realitzada per Vilaweb ressenyava
443.301 pàgines,  cosa que permet acceptar que la presència del català a Internet ha tingut un
increment significatiu, tot i que és probable que una part de l’increment es degui a una més

eficaç incorporació del català als cercadors. Els
webs en català amb més contingut són

www.xtec.es (1.974 pàgines)
www.avui.com (1.742 pàgines)
www.gencat.es (1449 pàgines)
www.fut.es (1.038 pàgines
www.ub.es (689 pàgines)
www.geocities.com (597 pàgines)
www.uib.es (591 pàgines)
www.wordtheque.com (472 pàg.)
www.uv.es (409 pàgines)
www.pangea.org (395 pàgines)
www.verba.org (352 pàgines)
www.partal.com (333 pàgines)
www.sic.uji.es (333 pàgines)
www.tvcatalunya.com (319)
www.bcn.es (316 pàgines)

També cal fer especial esment a la presència del
món educatiu no universitari a Internet a través de
la XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalu-
nya), que, a més de recursos per a la docència,
hostatja les webs de 2.200 centres docents i 2.600

pàgines personals de professors, i el portal educatiu EDU365.com, que conté un conjunt crei-
xent de continguts en català adreçats als alumnes des dels 3 als 18 anys, produïts específicament
per la seva difusió a través d’Internet.

Pel que fa a l’idioma de les visites, una enquesta de l’Institut d’Estadística de Catalunya feta
l’abril de 2001 en format multiresposta indica que 49,8% dels internautes catalans visiten de
manera habitual llocs web en català. El 82,7% dels internautes visita webs en castellà i el 44,5%
webs en anglès. Només el 7,6% visita webs en altres llengües, com el francès, l’alemany o
l’italià. Si s’ajusten les dades multiresposta al format de resposta única, el resultat és el que
ofereix la taula següent:

Taula 70. Idioma de les webs més visitades sobre % de persones usuàries d’Internet

Idioma % sobre el total % en multiresposta

català 26,6% 48,9%

castellà 45,0% 82,7%

anglès 24,2% 44,5%

altres   4,1% 7,6%

També cal dir que un 31% de les persones internautes només visita llocs webs en castellà
mentre que el 45% visita sovint llocs webs en llengües estrangeres.

Es pot concloure, doncs, que la llengua catalana ha demostrat prou força per encarar el repte
d’Internet tot i els dèficits que encara l’afecten tant pel que fa a l’ús social com pel que fa a
determinades actituds, sobretot del món empresarial. En aquest darrer punt és bo remarcar
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que, a partir de l’estudi del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme sobre 142 empreses
multinacionals industrials catalanes, la Direcció General de Política Lingüística ha fet una
prospecció de la qual es desprèn que un 31% d’aquestes empreses amb implantació interna-
cional, que tenen web, hi ofereixen els continguts en llengua catalana, i que d’aquestes al
voltant de la meitat descarreguen per defecte la versió catalana del web.

1.3. Recursos lingüístics en català a Internet
Pel que fa a recursos en llengua catalana disponibles a Internet es poden esmentar, principal-
ment, per ordre alfabètic,

www.cultura.gencat.es/llengcat/
Departament de Cultura

www.cpnl.org
Consorci per a la Normalització Lingüística

www.grec.net
Enciclopèdia Catalana

www.iec.es
Institut d’Estudis Catalans

www.sofia.uji.es
Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives

www.softcatalà.org
Softcatalà

www.termcat.es
Centre de Terminologia TERMCAT

1.4. Continguts catalans a Internet
Una bona part de les pàgines web en català compta amb versió castellana i/o anglesa, cosa
que garanteix una presència adequada de continguts catalans a Internet. També s’ha de tenir
en compte que molts webs que corresponen a empreses catalanes no tenen versió en català
però, en canvi, ofereixen a la xarxa informacions particularitzades sobre el país.

Pel que fa a la difusió de continguts catalans en d’altres llengües, el 29 de gener de 2001 es va
penjar a Internet la versió anglesa de la Gran Enciclopèdia Catalana, amb 34.000 articles con-
sultables i que ha tingut el suport econòmic de la Secretaria de la Societat de la Informació.

2. L’article 29 de la Llei de política lingüística i els objectius del Govern

D’acord amb la importància per al futur de la llengua que tenen les noves tecnologies, 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, com ara els sistemes de reconeixement de
veu, de traducció automàtica i similars.

• La producció, la distribució i la comercialització del programari en llengua catalana i la
traducció, si escau, d’aquests productes al català.

• La presència de productes i informacions en català a les xarxes telemàtiques d’informació.

En el mateix sentit es va pronunciar el Parlament, en la seva Resolució 882/V, de 18 de març
de 1999, i també el Govern en presentar-hi, el 14 d’abril del mateix any, el pla estratègic
Catalunya en xarxa. El Consell Social de la Llengua Catalana, en el seu dictamen en relació
amb l’Informe sobre política lingüística de 2000, va demanar un suport específic a les iniciati-
ves basades en Internet i l’establiment de convenis entre el Govern i els principals portals
perquè incloguin el català com una nova opció.
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Els objectius bàsics del Govern en aquest camp són els de fomentar

• La presència i l’ús del català a Internet per tal que es trobi en igualtat de condicions amb les
altres llengües del nostre entorn cultural. Per fer-ho, cal aprofitar

— les potencialitats de l’Administració, amb projectes com el de l’Administració Oberta  de
Catalunya que s’ha concretat durant 2001 i la creació dels web de la Generalitat i les empre-
ses i organismes que en depenen, així com les dels ens locals, les universitats, els col·legis
professionals i la resta de les institucions catalanes. Set dels web amb més pàgines indexa-
des són institucionals, cosa que demostra l’encert d’aquesta opció,
—el sistema educatiu, amb projectes tan punters a escala mundial com són la Universitat
Oberta de Catalunya i la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya i el portal EDU365,
obert precisament el 2001,
—el fet que s’hagin establert prevencions específiques tant en les convocatòries d’ajuts
públics, com és el cas dels ajuts que atorga el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya

a les empreses i entitats que confeccio-
nin pàgines web, on s’estableix com a
requisit tenir una versió del web ínte-
grament en llengua catalana, com en
els convenis que se signen amb em-
preses per promoure l’ús del català
com ha estat el cas, durant 2001, del
signat amb Decathlon,
—els acords específics amb portals i
buscadors, com és el cas del conveni
signat amb Yahoo el mes de desem-
bre de 2001.

• L’existència de versions catalanes o d’opcions en català en sistemes operatius de més pene-
tració en el mercat, inclosos els de navegació per Internet. Aconseguir el compromís per part
de les empreses internacionals que en són titulars de localitzar-los en català, com és el cas
del compromís que va anunciar Microsoft el setembre de 2001 i que serà efectiu el 2002.

• L’elaboració en català i la localització en aquesta llengua de programari específic per a
sectors concrets d’activitat, amb preferència pels d’ofimàtica i els que faciliten l’ús del cata-
là en l’activitat professional i empresarial. En aquest sentit, el 2001 es poden ressenyar
actuacions tan diverses com la localització en català del nou programa de gestió econòmi-
ca de la Generalitat (GECAT) de l’empresa SAP, o el suport que s’ha donat a la versió
catalana del programa Contawin d’Isla Soft o a l’Open Office de Sun.

• El suport a l’elaboració de sistemes de traducció automàtica i assistida i d’altres elements
aplicats a les tecnologies de la parla, com s’ha fet el 2001 amb un nou acord amb l’empresa
Sail-labs i amb el suport a iniciatives relacionades amb els mitjans de comunicació escrits.

Segons l’article 5.2.o) del Decret 355/2001, de 24 de desembre, pel qual es reestructuren
parcialment diversos departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que
recull la previsió que ja havia fet el Decret 127/2000, de 3 d’abril, és funció de la Secretaria per
a la Societat de la Informació del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació, “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”, és a dir, els esmentats més amunt.

3. Els productes d’enginyeria lingüística

3.1.  La traducció automàtica i assistida
Actualment hi ha en funcionament diversos sistemes de traducció automàtica o assistida que
tenen el català com a llengua de partida o d’arribada o les dues a la vegada. Aquests sistemes
es poden trobar a
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www.automatictrans.es

www.incyta.es

www.internostrum.com

www.ara-autotrad.com

www.gva.es/dgoiepl/salt

El sistema d’Automatictrans va néixer associat al projecte de versió catalana del diari El
Periódico, per al qual comptar amb un sistema informatitzat de traducció del castellà al català
era imprescindible. A partir de la pròpia investigació de l’empresa editora, i amb el suport
econòmic de la Generalitat que es va concretar en un conveni de col·laboració signat entre les
dues parts a la tardor de 1997, consisteix bàsicament en un sistema de traducció assistida de
gran capacitat de traducció paraula a paraula, amb memòria per a la traducció de frases i
expressions corrents i de frases fetes que s’autoalimenta a partir de la informació, segmenta-
da i agrupada, que el sistema ofereix al seu responsable. El sistema, que compta amb tres
diccionaris mestres per emmagatzemar mots, expressions i regles, és capaç de traduir un
volum de 20.000 pàgines diàries. Actualment compta amb els parells de llengües castellà-
català i català-castellà i també és disponible en la versió castellà-portuguès del Brasil.

Un cop establert en el diari, el sistema s’ha comercialitzat per mitjà de llicències que permeten
la personalització del producte i en acabar l’any 2001 en feien ús el Sistema d’Atenció al
Ciutadà, del Departament de la Presidència i el Programa d’informàtica educativa del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat, així com l’Agència Tributària de Catalunya, les cai-
xes d’estalvis de Catalunya i del Penedès, els col·legis de notaris, de registradors i d’arquitec-
tes  de Catalunya, les agències de notícies EFE i Europa Press, la mútua Asepeyo i dues grans
editorials.

El sistema d’Incyta, que el 2001 ha passat a ser propietat íntegra de l’empresa alemanya Sail-
labs, té el seu origen el 1995 en actuació del CIDEM, del Departament d’Indústria, que va
comptar amb la col·laboració del TERMCAT, que a partir de 1999 fou assumit pel Comissionat
per a la Societat de la Informació. El sistema és del tipus de traducció intel·ligent, amb anàlisi
del text i traducció frase a frase per mitjà d’una doble gramàtica, d’anàlisi i de generació, que
permet obtenir una gran qualitat de traducció, tot i que resulta més lent que l’anterior sistema
i requereix, encara, entorns informàtics específics. Aquest sistema permet la traducció
automàtica de pàgines web del català a l’anglès i de l’anglès al català sense necessitat de fer
cap adaptació a text, cosa que pot incidir de manera molt positiva a fer el manteniment de
webs multilingües que incloguin la llengua catalana.

En iniciar-se el 2001 el sistema era disponible per als parells de llengües anglès-català, caste-
llà-català i català-castellà i, per raó del contracte signat l’octubre de 1999, havia de quedar
enllestit el parell català-anglès. Tot i això, a causa de l’absorció de l’empresa Incyta per  Sail-
labs, s’ha hagut de replantejar el projecte per adaptar-lo a la tecnologia, més moderna, de
l’empresa alemanya. El 15 d’octubre la Secretaria de la Societat de la Informació i Sail-labs
van signar un nou contracte per a l’elaboració dels parells de llengües anglès-català per un
import de 71.546.000 pessetes. També es va signar un protocol d’intencions per a l’adquisició
d’una multillicència d’ús corporatiu per als sistemes de traducció francès-català i català-fran-
cès, a realitzar per la mateixa empresa, per un import total de 205.486.000 (1.235.000 euros)
a satisfer en el període 2002-2003. Els sistemes seran operatius a partir del desembre de
2002. Això permetrà que el català compti amb un sistema de traducció automatitzada des de
i cap a les tres principals llengües de relació internacional.

El sistema de traducció automàtica s’utilitza a l’Administració de la Generalitat per mitjà d’un
servei que ha organitzat la Secretaria de la Societat de la Informació, que disposa d’un servi-
dor central que realitza i distribueix les traduccions però no n’efectua la postedició, que és
sempre a càrrec del departament o organisme que la requereix. Entre març i juny de 2001 el
servei intern va traduir 7.700 pàgines. També s’utilitza aquest sistema per a la versió catalana
del diari Segre,  per a la traducció al català del Boletín Oficial del Estado, per a les traduccions
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de documents judicials necessàries per al funcionament del programa pilot de catalanització
dels jutjats i en tenen llicència algunes empreses d’assegurances. L’ofereix en línia la mateixa
empresa titular per mitjà del lloc http://www.sail-labs.es/catala/index_catalanisch.htm, o
www.incyta.es. També es va experimentar els anys 1997-1999 per als serveis en català de les
agències de notícies EFE i Europa Press i als registres de la propietat.

Altres programes de traducció automatizada del parell de llengües català-castellà i castellà-
català disponibles per a PC són el traductor castellà-català Ara http://www.ara-autotrad.com/,
de l’empresa Autotrad, o el Salt 2.0 http://www.gva.es/dgoiepl/salt, de la Generalitat Valencia-
na. Una altra eina destacable és el traductor en línia castellà-català i català-castellà Internostrum,
d’accés lliure, que permet també fer la traducció de pàgines web en temps real http://
www.internostrum.com.

Els sistemes de traducció automàtica seran una eina útil per a fer més competitiva la llengua
catalana en molts sectors on el preu de les traduccions en dificultava la presència, com són la
premsa, el món editorial i l’activitat econòmica i per facilitar el seu accés a la xarxa. A més són
una anella imprescindible per obtenir a mig termini sistemes de traducció simultània veu a veu.

3.2. La síntesi de veu
El 2001 s’ha enllestit el projecte de síntesi de veu encarregat per l’ONCE a l’empresa
Telefónica Investigación y Desarrollo que consistia a desenvolupar un programari de con-
versió de text a veu fonamentat en l’adaptació del conversor text-veu de Telefònica per tal
que funcioni en la CPU d’ordinadors personals PC amb el sistema operatiu Windows 95/98
o NT, i també amb el Windows XP, equipats amb una targeta de so estàndard. El projecte,
que és multilingüe, ha comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya segons es va convenir en el conveni específic de col·laboració signat el de-
sembre de 2000.

També és disponible el sistema de síntesi de veu desenvolupat pel Grup de Processament de
Parla del Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla (TALP) de la Universitat
Politècnica de Catalunya amb el suport de la Direcció General de Recerca.

3.3. Els correctors ortogràfics
El 2001 s’ha donat suport per a la promoció al 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 pro-
grama complet compatible amb els programes Word de Microsoft, Wordperfect i Lotus Amipro.

A finals de 2001 hi ha diverses eines que faciliten la correcció de textos, com ara el WordCorrect
http://www.dgc.es, que és un corrector sintàctic i gramatical, que especifica l’error comès i
ofereix una alternativa. Aquest programa de correcció està disponible per a les plataformes
Apple i Windows, inclosos en aquest darrer cas els del paquet Ofice 2000. L’empresa ofereix
la possibilitat de descarregar una versió de demostració comercial d’aquest programa des del
seu web. També hi ha el corrector del Word (Word 6.0 i Word 2000) de Microsoft Ibérica, SRL,
i l’Escriu 2.6, que és un corrector ortogràfic i sintàctic de català per a Macintosh, que funciona
amb connexió directa des de Claris Works 4 i 5, AppleWorks 6, Word Perfect 3, Microsoft
Word 6, Microsoft Office 2001 i QuarkXpress 3.3 i 4.

4. Els sistemes operatius i el programari

4.1. El Windows XP professional i altres sistemes en català
El setembre de 2001 l’empresa Microsoft va comunicar a la Generalitat la seva disposició a
localitzar en català  la versió professional del Windows XP a partir del 2002 i a garantir-ne les
adaptacions futures. Per fer possible aquest projecte Microsoft ha experimentat un sistema
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que corre sobre mòduls o paquets d’idiomes o mètode LIP que tradueixen només els subcon-
junts de fitxers i components amb els quals interactua l’usuari i, en general, totes les interrela-
cions entre la màquina i la persona, però sense necessitat de traduir la totalitat del sistema.
Com a conseqüència, les versions catalanes es podran instal·lar sobre la versió castellana o
l’anglesa bé baixant-les d’Internet bé adoptant-les a partir d’un disquet.

En aquesta ocasió, i atès el caràcter experimental de la localització per mitjà del paquet
d’idioma, Microsoft assumeix íntegrament el cost de la localització, tot i que la Generalitat es
responsabilitzarà de la revisió terminològica. Les futures actualitzacions que surtin d’aquest
sistema operatiu seran disponibles en català al mateix temps que en castellà, tot i que es
preveu de signar un acord per fer-ne el seguiment i perquè la Generalitat financi una part del
cost. Es preveu que la versió catalana sigui operativa passat l’estiu de 2002.

En el futur els sistemes operatius de Microsoft tindran versió tradicional, completa, en anglès,
francès i japonès i versió localitzada amb capacitat de redirigir de manera dinàmica les crides
d’interfície als recursos d’un determinat idioma en castellà, italià i alguns altres idiomes de
gran difusió internacional, mentre que la resta d’idiomes comptaran amb el mètode LIP o de
paquet d’idioma. Això equipara el català a les llengües amb estat que tenen un pes demogràfic
semblant, com és el cas del txec, el búlgar, l’hongarès o el polonès.

La Direcció General de Política Lingüística difon mitjançant l’espai Informàtica en català del
web del Departament de Cultura, http://cultura.gencat.es/llengcat/informat/index.htm, els
productes informàtics disponibles en català. En aquest espai es pot trobar informació sobre
tota mena de productes, com ara navegadors, verificadors ortogràfics i correctors gramaticals,
sistemes operatius i les aplicacions de caire empresarial per a diferents sectors.

4.2. La tasca de Softcatalà
En el capítol del foment de l’ús del català a les noves tecnologies, s’ha d’esmentar la tasca
que realitza Softcatalà, una entitat sense finalitat de  lucre que aglutina un nombre conside-
rable de persones que fan tasques de traducció i localització de programari i sistemes ope-
ratius. El web de Softacatalà ofereix un directori complet de programari en català, amb més
de cent programes disponibles; un espai de preguntes més freqüents sobre el programari
més popular, fòrums de discussió on els usuaris poden obtenir ajuda i informació; i seccions
específiques per a usuaris dels diferents sistemes (Windows, Linux, Mac, etc.). Des del web
es pot accedir a un recull de termes amb més de 1.400 entrades català-anglès i una guia
d’estil per a la localització de programari, que han estat revisats pel TERMCAT, amb qui
Softcatalà manté un conveni de col·laboració i assessorament. El mes de juliol  Softcatalà
va presentar públicament el web i el glossari del projecte OpenOffice en català, que conté
més de 6.000 entrades. Aquest projecte es va encetar a principis d’any arran d’un acord amb
l’empresa Sun Microsystems pel qual Softcatalà assumia la traducció al català de la versió
de codi obert d’aquest paquet d’ofimàtica, per al qual l’empresa multinacional ha rebut ajut
del Govern.

El 21 de setembre van fer la presentació de la nova versió del Navegador 6.1 en català, que
inclou un gestor de contrasenyes i un gestor de galetes. Com les versions prèvies, pot treballar
sobre Windows, Linux i Unix i ha comptat amb la revisió terminològica del TERMCAT.

5. Els cercadors

La major part dels cercadors permeten fer cerques en diversos idiomes i en els darrers temps
molts han incorporat el català de manera que es poden fer cerques a partir de termes en
llengua catalana. També hi ha cercadors exclusivament en català, com són Cercador.com,
Cercat i Nosaltres.com. Estadístiques de la Societat de la Informació 2001 ressenya els fins a
vint cercadors als quals es pot accedir en català:
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www.Alltheweb.com www.Google.com www.Paisoscatalans.org

www.Areabase.com www.Lleida.net www.Movirutal,com

www.Catalunyaonline.com www.Infolleida.com www.Sabadellencs.com

www.Grec.net/cgibin/cercador www.Latecla.com www.Som-hi.com

www.Cercat.com www.Teranyina.net www.Terra.es

www.Drecera.com www.Mallorcaweb.com www.Guiauep.com
www.Eureka.creativeweb.es www.Vilaweb.com/nosaltres

El fet que els cercadors d’Internet permetin la cerca de conceptes a partir de termes en català
és del tot necessari per facilitar l’accés a les informacions en català que hi ha disponibles a la
Xarxa que, com s’ha indicat abans, són abundants. És per això que, en el marc de les relacions
de cooperació cada cop més estretes que existeixen entre els governs autònoms de  Catalunya
i les Illes Balears i el del Principat d’Andorra, el 10 de desembre es va signar un acord entre els
tres governs i el portal d’Internet Yahoo que permetrà que a partir del març de 2002 Yahoo
compti amb un directori en català en les mateixes condicions amb les versions francesa,
italiana o japonesa. A més, Yahoo proporcionarà notícies en català amb la qual cosa també es
potencia la llengua a la Xarxa. L’acord, que va ser signat al Palau de la Música Catalana pels
presidents Pujol i Antic i el cap del govern Marc Forné, preveu que les tres administracions
aportin el 60% del cost del projecte, que és de 100.000.000 de pessetes a raó de 20 milions
per cada una de les tres. A més, CCRTV Interactiva es converteix en proveïdor de continguts
per al portal americà. El català és la catorzena llengua que ha incorporat Yahoo al seu portal
i tindrà un accés propi www.encatalà.yahoo.com

6. La terminologia específica del sector

Les noves tecnologies en general i Internet en particular estan transformant la manera de
viure i de percebre la realitat que té la ciutadania. Com a eines i mitjans de comunicació
d’aparició recent, desenvolupades inicialment en la societat anglosaxona, una bona part dels
termes que designen els conceptes en què es fonamenta o els objectes que s’empren en la
seva aplicació, han estat adaptats directament de l’anglès.

Tanmateix, el català, com a llengua apta per a totes les funcions, compta amb els recursos
lèxics i té la capacitat d’adaptació a les noves necessitats de la comunicació que permet
d’evitar manlleus innecessaris i en aquest sentit és bàsica la tasca que realitza el TERMCAT,
Centre de Terminologia, constituït pel Departament de Cultura, l’Institut d’Estudis Catalans i el
Consorci per a la Normalització Lingüística. El 2000, el TERMCAT va editar el diccionari
terminològic Societat de la Informació. Noves tecnologies i Internet, una obra elaborada pel
mateix centre amb el suport del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. El diccionari, que
conté més de 2.000 termes catalans específics amb les seves equivalències en castellà,
francès i anglès, ha estat àmpliament distribuït durant 2001 i se n’ha iniciat el procés d’elaboració
d’una segona edició actualitzada.

D’altra banda, el 2001 Enciclopèdia Catalana ha editat, en la seva col·lecció “El Calidoscopi“
una nova obra elaborada pel TERMCAT. Es tracta del Diccionari d’Internet que recull més de
1.000 formes catalanes i angleses i contribueix a divulgar-les entre el públic general que pot
dir enllaç i no link, inundació i no spam, safata d’entrada o de sortida i no in-basket o out-
basket, comerç electrònic i no e-commeerce, cibertira i no banner i correu electrònic i no
e-mail, per exemple.

Més important que l’edició dels diccionaris és la tasca d’assessorament a empreses i
organitzacions que fan la traducció i la localització de productes informàtics en català perquè
permet difondre la terminologia adequada directament a l’usuari que es concreta en la col·la-
boració amb Softcatalà i amb l’assessorament directe a les empreses de localització de
programari.
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XII. LA NORMALITZACIÓ I LA DIFUSIÓ DE LA TERMINOLOGIA

1. La terminologia i la política lingüística

L’any 1985 el Departament de Cultura, com a òrgan competent en matèria de política lingüís-
tica, i l’Institut d’Estudis Catalans, com a institució responsable de la normativa de la llengua,
van constituir el Centre de Terminologia TERMCAT (www.termcat.es), que té com a objectius
principals la coordinació general de les activitats terminològiques relatives a la llengua catala-
na, l’organització de la normalització dels neologismes catalans, l’elaboració de nous recursos
terminològics i la seva difusió. La creació del TERMCAT és un exponent de la importància que
el Govern ha donat sempre a la terminologia com a element clau per a l’adaptació de la
llengua catalana a les necessitats que van sorgint i per a la compleció i l’enriquiment de la
llengua i l’extensió del seu ús en tots els àmbits de coneixement i sectors d’activitat de la
societat, en especial els científics, tècnics i socioeconòmics.

Per a la llengua catalana, parlada en una societat in-
fluenciada de manera continuada pel contacte amb la llen-
gua castellana, cada cop més oberta a la interferència de
l’anglès i a la d’altres llengües, i amb un nombre de par-
lants relativament reduït, intervenir de manera explícita i organitzada en la normalització de la
neologia i en la difusió de la terminologia adequada és una necessitat a la qual el Govern de
la Generalitat i l’Institut d’Estudis Catalans donen resposta per mitjà del TERMCAT.

Des de 1994, el TERMCAT és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya (amb la
participació dels departaments de Cultura, d’Ensenyament, d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació i d’Indústria, Comerç i Turisme en el seu consell de direcció), l’Institut d’Estu-
dis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Actualment es regeix pels esta-
tuts aprovats pel Decret 217/1997, de 30 de juliol, que inclouen a més de les seves finalitats
generals, la promoció dels productes d’enginyeria lingüística aplicats a la llengua catalana en
què la terminologia té una especial incidència i la de prestació del suport necessari a l’Admi-
nistració en matèria de terminologia. D’acord amb els seus estatuts, el TERMCAT s’ocupa
fonamentalment d’organitzar el procés de revisió de la terminologia catalana i el de la norma-
lització dels neologismes que ho requereixen; de planificar i coordinar la recerca terminològica
en llengua catalana; d’elaborar els recursos terminològics que faciliten l’ús del català en els
àmbits socioeconòmic, tècnic i científic; d’establir criteris metodològics per a l’elaboració de
terminologies; de mantenir un banc de dades en català amb les equivalències en altres llengües;
de posar a disposició de la societat la informació i els recursos d’interès terminològic, i d’esta-
blir i canalitzar relacions de cooperació en l’àmbit nacional i internacional. La Generalitat, a
través del Departament de Cultura, garanteix el finançament del consorci TERMCAT i, d’acord
amb les consignacions pressupostàries previstes amb aquest objecte,  hi va fer l’any 2001 una
aportació de 178 milions de pessetes.

2. La normalització dels neologismes catalans i la seva difusió

2.1. La normalització
El TERMCAT organitza el procés per a la normalització dels neologismes catalans, d’acord
amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, i ho fa essencialment per mitjà del
Consell Supervisor, òrgan estatutari que presideix un membre de la Secció Filològica designat
pel president de l’Institut i que integren dos membres més designats per la Secció Filològica,
la directora del TERMCAT i dos terminòlegs designats per ella, un dels quals hi actua de
secretari. Des de l’any 2000 també hi participen de manera permanent dos membres asses-
sors vinculats a les àrees científiques i tècniques.

L’any 2001 el Consell Supervisor ha celebrat amb periodicitat quinzenal i de manera regular
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un total de vint reunions, el mateix nombre que els dos anys anteriors. En aquestes vint
sessions ha estudiat i aprovat els Dossiers terminològics corresponents a 550 casos, 130 més
que l’any 2000 i 133 més que el 1999. Per sectors, pertanyen a l’hoteleria i el turisme (17%),
a treball i ocupacions (16%); a les ciències de la salut (15%) i a art i arqueologia; a ciències
(12%); a la construcció i indústries diverses (8%), a societat de la informació (7%); a esports i
jocs (6%) i a espectacles (4%).

Alguns dels termes normalitzats que es poden destacar aquest any són:

• D’àmbits tan diversos com les noves tecnologies: inundació (spam), missatges (news), pe-
atge per visió (pay-per-view), pirata (cracker), tallafoc (firewall), tertúlia i xat, vídeo per
encàrrec (video-on-demand), opció d’accions (stock options) o rènting.

• Formes tan esteses com la marca registrada Walkman, per a la qual s’ha normalitzat casset
de butxaca i el CD de butxaca per a Discman, xou d’impacte (reality show), fora-d’hores
(afterhours), pírcing, cercatalents (headhunter), cobrador d’impagats (cobrador de moro-
sos), pizzer, mascarpone o tiramisú.

• De l’àmbit d’esports, com quad, vuitmilista o bicitrineu, postesquí (après-ski) o xus (schuss).

• De l’àmbit sanitari, com consentiment informat o el medicament que es pot vendre sense
recepta mèdica i del qual es pot fer publicitat, fàrmac d’imitació (me-too drug).

• Relacionats amb el turisme, com residència casa de pagès, classe preferent o classe de
negocis (business class), classe turista o classe econòmica, facturació (check-in) o oficina
de congressos (convention bureau).

Per a la normalització conceptual d’aquests termes i també per a l’elaboració de tots els
projectes de terminologia que elabora, el TERMCAT ha consultat més de 200 assessors es-
pecialistes de les matèries diverses en què ha treballat i ha realitzat sessions de normalització
específiques amb comitès tècnics, com ara la que s’ha dedicat a la terminologia de la recerca
clínica de medicaments, en què s’han tractat una cinquantena de neologismes d’aquest àmbit
d’especialitat, o la sessió que s’ha centrat en la terminologia d’Internet i la societat de la
informació, en què s’han estudiat una vintena de casos. En aquestes sessions han participat
diversos representants de l’administració catalana, de les universitats i de les empreses i
organitzacions especialitzades. Cada un dels termes que ha estudiat el TERMCAT ha seguit
un procés establert per assegurar que es tenen en compte tant els aspectes lingüístics, com
els conceptuals i l’acceptabilitat social.

2.2. La difusió
Per fer una difusió adequada dels neologis-
mes que va normalitzant, el TERMCAT actua-
litza periòdicament la Neoloteca, una de les
seccions del seu web, que en acabar l’any
donava accés en línia als 5.151 termes que
han estat normalitzats des de 1986. A més,
aquests neologismes es donen a conèixer per
mitjà de les resolucions del director general
de Política Lingüística, que els fa públics al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
cada quadrimestre (l’any 2001, els dies 2
d’abril, 3 d’agost i 30 de novembre) per tal

que els departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen els emprin per designar
en català els conceptes a què es refereixen en la seva documentació tècnica i administrativa.

També aquest any 2001 s’ha fet la compilació en el Nou diccionari de neologismes del conjunt
de 4.277 termes que ha normalitzat el Consell Supervisor del TERMCAT en les sessions
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celebrades des del 5 de febrer
de 1986, dia de la seva prime-
ra reunió, fins al 5 de juliol de
2000, data de la reunió 313.
L’obra, que s’ha editat amb la
col·laboració del Govern de
Catalunya i del Govern de les
Illes Balears, revisa i actualit-
za, amb els nous criteris que
s’han anat establint, els neo-
logismes del primer Dicciona-
ri de neologismes, publicat el
1997. Va ser presentada a
Barcelona i a Palma en sen-

gles actes copresidits pels respectius consellers de Cultura i d’Ensenyament i Cultura, Jordi
Vilajoana i Damià Pons, els dies 12 i 29 de març.

2.3. L’Antena de Terminologia
El 29 d’octubre el TERMCAT ha constituït l’Antena de Termino-
logia, amb representants dels principals mitjans de comunicació
escrits i orals en llengua catalana amb la finalitat d’establir un
sistema àgil d’intercomunicació per identificar les necessitats reals
de creació de nova terminologia, per intercanviar informació sobre
la viabilitat per a l’ús dels neologismes en l’àmbit comunicatiu i
per facilitar-ne la implantació social. A finals de l’any, participa-
ven a l’Antena: Agència Catalana de Notícies, Agència EFE
Catalunya, Avui, COMRàdio, Catalunya Ràdio, Televisió de Cata-
lunya, Diari de Balears, Diari de Barcelona, Direcció General de Política Lingüística, El Periódico
de Catalunya, El Punt, El 9 Nou, Grup Estrader Nadal, Grup Flaix, Ona Catalana, Premsa
Andorrana, Ràdio i Televisió d’Andorra, TERMCAT, TVE Catalunya i Vilaweb.

3. L’elaboració de terminologies i la seva difusió

3.1. L’elaboració de terminologies
Per contribuir a la sistematització i a la difusió de la terminologia científica i tècnica, el TERMCAT
elabora diccionaris, lèxics i materials terminològics de divulgació de naturalesa diversa i pres-
ta assessorament terminològic a institucions i empreses per a l’elaboració i l’edició d’obres
especialitzades en llengua catalana.

L’any 2001 el TERMCAT ha finalitzat 31 pro-
jectes terminològics multilingües fonamental-
ment dels àmbits sectorials d’empresa, tecno-
logia i informació, ciències de la vida i de la
salut, ciències humanes i socials i esports. Al-
guns d’aquests projectes han comptat amb la
col·laboració i el suport de diversos departaments
de la Generalitat, com són Justícia, Treball, Sa-
nitat i Seguretat Social, Economia i Finances,
Cultura i Indústria, Comerç i Turisme. S’han edi-
tat 7 diccionaris terminològics. A més del ja es-
mentat Nou diccionari de neologismes; el Diccio-
nari d’Internet, encarregat per Enciclopèdia Catala-
na; el Diccionari d’assegurances, editat amb la col·la-
boració de la Unió Catalana d’Entitats Assegurado-
res i Reasseguradores i del Departament d’Econo-
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mia i Finances de la Generalitat i presentat el 10 d’octubre en el marc de la fira PREVENTIA
sota la presidència del conseller de Cultura, Jordi Vilajoana; el Diccionari de la neu, elaborat i
editat amb la col·laboració del Govern d’Andorra i presentat a Andorra la Vella, en el marc del
II Congrés Europeu de Planificació Lingüística en un acte que va presidir el ministre de Turis-
me i Cultura, Enric Pujal; el Diccionari d’hoteleria i turisme, que s’ha editat amb la col·laboració
del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, del Govern d’Andorra i del de les Illes Balears;
el Diccionari d’otorinolaringologia i el Diccionari d’oftalmologia. També ha col·laborat amb la
Cambra de Comerç de Barcelona en l’elaboració del Lèxic per a l’empresa que vol fer negocis
a Catalunya.

3.2. Les actuacions de difusió i l’asses-
sorament
A més de la publicació dels diccionaris
especialitzats, s’han elaborat i assesso-
rat altres projectes terminològics temà-
tics i s’han realitzat 11 materials especí-
fics amb l’objectiu d’afavorir la implanta-
ció de la terminologia. En són exemples
la versió catalana del cartell Great eagles
of the world, el Vocabulari del pàdel i El
món casteller, aquests dos impulsats i edi-
tats pel Consorci per a la Normalització Lin-
güística i, respectivament, el Club de Ten-
nis Manresa i la Coordinadora de Colles Cas-
telleres de Terrassa; el Vocabulari del Nadó,
una iniciativa del Centre de Normalització Lin-
güística del Penedès i del Garraf distribuït en
tres números de la revista mensual del Club
del Client de Caprabo, i la revisió dels cartells
El dolç i el salat i els díptics Pa i pastes salades

i Pastes i dolços, tots ells editats per la Diputació
de València amb la participació del Gremi de For-
ners i Pastissers de València.

El TERMCAT ha preparat informació per a la difusió de la
terminologia especialitzada per mitjà de les circulars infor-
matives de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística i de
diverses publicacions periòdiques institucionals, tant de la
Generalitat com d’altres organitzacions, com és el cas del
Servei d’Informació Col·legial del Col·legi de Metges de
Barcelona o del Què cal saber? de l’Institut d’Estudis Cata-
lans. Ha col·laborat també en la revisió de tots els textos
que conformen l’espai radiofònic L’escriptori, que s’ha emès

diàriament per Ona Catalana des del 23 d’abril al 31 de desembre per difondre paraules no-
ves, la majoria de les quals tractaven de l’àmbit de la informàtica.

Com en anys anteriors, el TERMCAT ha assessorat també organitzacions sectorials, empre-
ses i mitjans de comunicació per a la redacció i la traducció al català de normatives tècniques.
Destaquen el Compendi de nomenclatura de química analítica de l’Institut d’Estudis Catalans,
la Norma Internacional general de descripció arxivística de l’Associació Catalana d’Arxivística,
les Normes de jardineria i paisatgisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i
Perits Agrícoles de Catalunya, i la Classificació Catalana d’Educació de l’Institut d’Estadística
de Catalunya. També ha resolt al llarg de l’any amb caràcter prioritari els dubtes terminològics
sorgits en la redacció de la versió catalana del Butlletí Oficial de l’Estat que realitza l’Entitat
Autònoma del Diari Oficial de la Generalitat.
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En aquest mateix apartat d’assessorament, i amb la finalitat de contribuir a la difusió de la
terminologia precisament allà on la troba l’usuari, el Centre s’ha fet càrrec, en el marc dels
acords per a l’aplicació de la Llei de política lingüística, de la preparació de la versió catalana del
Manual del propietari dels models de motocicletes Atlantis i V-Revolution de l’empresa DERBI i
dels Manuals de garantia de totes les màquines que comercialitza, i ha prestat assessorament,
a més d’altres empreses de formació i de traducció, a l’Associació Softcatalà, especialment amb
la revisió de les versions catalanes dels productes informàtics que tradueix.

El servei de consultes del TERMCAT ha atès de manera gratuïta per telèfon, per fax o per
correu electrònic, gairebé 10.000 consultes, un nombre semblant al dels dos anys anteriors,
amb una lleugera tendència a la baixa com a conseqüència de la resolució automàtica per
mitjà del servei de consultes terminològiques en línia Cercaterm. Gairebé la meitat de les
consultes provenen dels professionals de la llengua (un 19%, dels del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística i el 29% d’altres professionals, sobretot dedicats a la traducció), mentre
que el 24% corresponen a empreses i particulars i la resta a les administracions i als centres
docents. Pel que fa a la procedència temàtica, destaquen les consultes ateses sobre termino-
logia relativa a les ciències de la vida (17%), les ciències humanes i socials (17%), l’alimenta-
ció (16%), les noves tecnologies (12%), el dret i l’economia (10%).

Una part d’aquestes consultes s’han resolt per mitjà del mòdul d’atenció personalitzada del
Cercaterm, obert l’1 de març de 2000. Aquest servei permet la consulta en línia en diverses
llengües sobre qualsevol àrea d’especialitat i, a més del mòdul esmentat, que ha assolit la
xifra de 3.679 usuaris registrats, permet la consulta automàtica de lliure accés per a la solució
directament dels dubtes dels usuaris, tal com indica el nombre de més de 7.000.000 pàgines
vistes que ha tingut l’any 2001 el web del TERMCAT, amb un increment de més del 300%
respecte de l’any 2000.

4. Les relacions de cooperació

Com a organisme de coordinació terminològica, el TERMCAT 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 i en altres llengües. L’any 2001 ha renovat la
seva participació en el consorci europeu TDCNet Xarxa Europea de Centres d’Informació en
Terminologia, que coordina el Centre Internacional d’Informació en Terminologia Infoterm,
amb seu a Viena, amb un nou conveni de cooperació per a la continuació de la Xarxa. La
Xarxa Europea està integrada pels membres següents:

• ASSITERM. Associació Italiana de Terminologia. Itàlia
• CTB. Centre de Terminologia de Brussel·les. Bèlgica
• CINDOC. Centre d’Informació i Documentació Científica. Espanya
• CTN. Centre de Terminologia i de Neologia. França
• Danterm. Centre Danès de terminologia. Dinamarca
• Deuterm. Centre d’Informació i Documentació en Terminologia. Alemanya
• ELOT. Organització Grega de Normalització. Grècia
• ÍM. Íslenk Målstöd. Islàndia
• NTU. Nederlandse Taalunie. Holanda
• RTT. Centre de Terminologia Tècnica. Noruega
• TERMCAT. Centre de Terminologia. Catalunya
• TNC. Centre Suec de Terminologia Tècnica. Suècia
• TSK. Centre Finlandès de Terminologia Tècnica. Finlàndia
• Unió Llatina Internacional. França
• UZEI. Euskalterm. País Basc

També s’ha donat continuïtat a la col·laboració amb organismes d’àmbit estatal i internacional
dels quals el TERMCAT és membre, com són:
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• Associació Espanyola de Terminologia (AETER)
• Associació Europea de Recursos Lingüístics (ELRA)
• Associació Europea de Terminologia (AET)
• Societat Espanyola per al  Processament del Llenguatge Natural (SEPLN)
• Xarxa Europea de Centres de Documentació en Terminologia (TDCnet)
• Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RiTerm)
• Xarxa Internacional de Terminologia (TermNet)
• Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER)

Igualment el TERMCAT ha col·laborat amb el Gabinet de Terminologia de les Illes Balears, la
Universitat de Perpinyà, el Govern Basc, l’Associació Italiana per a la Terminologia (ASSITERM),
el Centre de Terminologia Friülesa, el Centre Suec de Terminologia Tècnica, l’Oficina de la
Llengua Francesa del Quebec i la Unió Llatina, entre d’altres.

En el marc de l’Any Europeu de les Llengües, el TERMCAT ha participat en el Projecte Linmiter
que té per objectiu afavorir el desenvolupament lexicogràfic i terminològic de les llengües
llatines minoritàries, en el marc del qual ha organitzat un curs de formació per a especialistes
procedents dels altres organismes que també participen en el projecte:

• Centre de Recerca Corsa en Lletres i Ciències Humanes, Universitat de Còrsega, França
• Universitat d’Udine, Departament de Llengua i Literatura Germàniques i Romàniques, Itàlia
• Servei de Normalització Lingüística, Universitat de Santiago de Compostel·la, Espanya
• SPELL - Servei de Planificació i Elaboració de Llengua Retoromànica, Vigo di Fassa, Itàlia
• Grup d’Iniciativa per un Diccionari Informatitzat de la Llengua Occitana (GIDILOC),

Montpeller, França
• Papiros – Llibres en llengua sarda, Núoro, Sardenya, Itàlia

Finalment, el TERMCAT ha dut a terme 20 activitats de formació en terminologia adreçades a
alumnes i professors de diverses universitats i institucions de dins i de fora de l’Estat espanyol,
a més de tres cursos adreçats específicament a lingüistes que formen part de les diferents
xarxes de serveis lingüístics de les administracions catalanes. També ha participat en la pre-
sentació de ponències o comunicacions en 10 jornades, col·loquis i simposis, i ha acollit a la
seva seu 10 estudiants de pràctiques procedents de les universitats Autònoma de Barcelona,
de Girona, de Perpinyà, de Cluny-París i de Metz, així com de la Societat Catalana de Biologia
de l’Institut d’Estudis Catalans.
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XIII. EL MÓN SOCIOECONÒMIC

1. El marc normatiu

1.1. El capítol cinquè de la Llei 1/1998 i l’Estatut del consumidor de 1993
Una de les novetats de la Llei de política lingüística de 1998 en relació amb el seu precedent,
la Llei de normalització lingüística de 1983, és l’establiment d’unes normes generals sobre l’ús
del català per al món econòmic. D’aquesta manera, el món del treball i de l’empresa esdevé
un dels protagonistes del procés de recuperació de la llengua catalana, d’acord amb el paper
fonamental de l’economia i el treball a la societat.

Les normes d’ús del català al món socioeconòmic que preveu la Llei 1/1998, de 7 de gener,
estan contingudes 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 essència disposen:

• Les empreses públiques de la Generalitat i de les corporacions locals (per exemple, Trans-
ports de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat o ADIGSA) i les seves empreses conces-
sionàries (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 d’altres) quan gestio-
nen 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’informa-
ció 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 d’aigua,
gas, electricitat o telefonia 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’em-
prar 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, com és el cas de
RENFE, Correus i Telègrafs i AENA entre d’altres, és aquest que ha de preveure les mesu-
res necessàries per donar compliment a aquest mandat.

• La retolació interior dels centres de treball ha d’estar redactada almenys en català (article
36.4).

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

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

La Llei també 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).

1.2. El règim de disciplina i de sancions
La Llei de política lingüística va establir un règim indirecte de sancions per al cas d’incompli-
ment d’algunes de les obligacions.

Així, l’incompliment dels articles 15, 30, 31 i 32.3 imputable a les empreses i les entitats
concernides es considera una negativa injustificada a satisfer les demandes de les persones
usuàries i consumidores a la qual s’ha d’aplicar el règim sancionador que estableix la Llei 1/
1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels
usuaris, i en concret el seu article 4 f).

Pel que fa a l’incompliment de l’article 34.2 és directament sancionable a l’empara de la Llei 1/
1990, de 8 de gener, perquè l’incompliment de les disposicions que regulen l’etiquetatge de
productes és una falta administrativa tipificada directament a l’article 5 d) de la Llei esmentada.

En ambdós casos l’incompliment d’aquests articles té la consideració de falta lleu, llevat que
s’apreciï una situació clara de predomini en el mercat per part de l’empresa infractora, que la
negativa a usar el català sigui reiterada, que hi hagi reincidència en el període de sis mesos o
que es tracti d’infraccions del mateix tipus generalitzades en un sector determinat.

Les multes per infracció lleu poden ser de fins a 3.000 euros. Les multes per falta greu, d’entre
3.000 i 30.000 euros.

A més, en determinats casos, l’Administració pot imposar, en determinats supòsits, una multa
coercitiva, que no pot excedir els 600 euros, si ha fet el requeriment d’execució dels actes i de
les resolucions administratives destinades al compliment del que disposa la llei en el cas que
es requereixi una empresa perquè doni compliment als articles esmentats, se li ha donat un
termini raonable i no ha complert dins de termini.

L’any 2001 no s’ha imposat cap sanció per incompliment de la normativa lingüística ni s’ha fet
cap requeriment de tipus coercitiu. Tot i això, s’ha informat algunes empreses de la necessitat
de donar compliment a la normativa lingüística.

Cal remarcar que la Introductòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 4 de febrer
de 1999 en relació amb el règim sancionador del Decret 237/1998, de 8 de setembre, sobre
les mesures de foment de l’oferta cinematogràfica doblada i subtitulada en català va conside-
rar plenament vàlid el règim de sancions establert a la disposició addicional cinquena i va
suspendre el règim de sancions del Decret precisament perquè no hi estava contingut.

1.3. Disposicions normatives promogudes pel Departament d’Indústria Comerç i Turisme
La normativa abans esmentada afecta diversos sectors d’activitat la competència material so-
bre els quals recau en els departaments d’Indústria, Comerç i Turisme (sectors de grans empre-
ses de serveis, consum, comerç, turisme), Treball, Agricultura, Ramaderia i Pesca, (etiquetatge
de vins, caves i olis), Política Territorial i Obres Públiques (companyies de transports, concessi-
onaris) i d’Economia i Finances (entitats financeres, companyies d’assegurances).
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El 2001, el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme ha tingut en compte la normativa
lingüística en algunes de les disposicions aprovades, com són:

El Pla de dinamització del comerç urbà 2001-2004, en el qual s’estableixen programes d’ajut
per afavorir la presència de les empreses a Internet, que tenen per objecte impulsar les inicia-
tives que portin a terme les empreses per a la promoció i comercialització dels seus produc-
tes, serveis o imatge, mitjançant la confecció, l’optimització i/o la promoció de pàgines web,
s’estableix com a requisit per accedir a aquests ajuts que les pàgines web tinguin disponible
com a mínim una versió íntegra en català.

El Decret 213/2001, de 24 de juliol, de protecció dels drets del consumidor i usuari en la
prestació de serveis sobre els béns de naturalesa duradora, a l’article 18, diu que “tots els
establiments han d’estar en disposició de lliurar a l’usuari tota la informació i documentació
prevista” en el mateix decret almenys en català. Es refereix a informació de preus, fulls de
reclamació, pressupostos, resguards de dipòsit, factures i publicitat. Es consideren béns de
naturalesa duradora electrodomèstics, aparells de gas, de telefonia i electrònics, material
informàtic, joguines i material esportiu, entre altres.

El Decret 347/2001, de 4 de desembre, pel qual es regulen els centres de bronzejat artificial,
estableix, a l’article 15, que “Tota la informació dirigida a les persones usuàries, tant als bancs
solars, com al local, de consells d’instruccions d’ús, així com d’informació de preus, ha d’estar
com a mínim en català”.

2. El català en els sectors econòmics prioritaris

2.1. Una política de concertació
Des del moment de l’entrada en vigor de la Llei 1/1998, de 7 de gener, el Govern de la
Generalitat ha manifestat la seva voluntat de fer-ne una aplicació dialogada amb els agents
econòmics i socials i iniciar-la pels sectors que tenen una major repercussió en la ciutadania,
com són la banca i les assegurances, les grans superfícies i els grans magatzems, les cade-
nes de comerç i d’hoteleria en règim de franquícia, les benzineres, i els serveis públics, amb
una incidència especial en les grans empreses.

És amb aquest esperit de col·laboració que el govern propicia, que entre març de 1998 i
desembre de 1999 es van signar una trentena de convenis de col·laboració amb empreses o
unions empresarials, com són la UCEAC, la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi, el BSCH,
el BBVA, la Caja Madrid, Cajamar, El Corte Inglés, Alcampo, Telefónica, Seat, Honda i Derbi,
la Confederació Empresarial d’Hoteleria, la Confederació del Comerç de Catalunya, l’Agrupació
de Botiguers i Comerciants de Catalunya i l’Institut de l’Empresa Familiar i PIMEC-SEFES, a
les quals se n’hi han incorporat d’altres, com és el cas de la CECOT, Decathlon o la Federació
de Cambres de la Propietat Urbana.

Tal com s’ha donat compte en els informes sobre política lingüística dels anys precedents,
entre 1999 i 2001 s’ha estudiat l’evolució de la presència del català en alguns dels sectors
prioritaris abans esmentats i, en concret, a la retolació comercial, les grans superfícies, les
estacions de servei, i al sector de les assegurances. Aquests estudis permeten una aproxima-
ció a la realitat de l’oferta de català per part del món econòmic en els aspectes abans esmen-
tats.

2.2.1. La retolació comercial
Pel que fa a la retolació comercial almenys en català, una observació realitzada a final de
1999 a sis ciutats representatives del conjunt de Catalunya, donava el grau següent d’acompli-
ment de la normativa.
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Taula 71. Rètols principals d’establiments comercials segons la llengua
emprada, per ciutats. 1999 (en percentatges)

Català Castellà Bilingüe Ambivalent Altres Sense Grau
lleng. lleng. acompliment

Badalona 39,78 31,21 3,08 9,89 7,03 9,01 61,7

Girona 56,59 9,34 0,92 9,71 8,97 14,47 81,6

Granollers 49,39 17,20 3,19 11,30 7,62 11,30 75,1

Lleida 39,36 16,38 0,19 11,86 5,46 26,74 78,1

Sabadell 54,35 14,78 2,39 7,39 5,87 15,22 79,3

Tarragona 47,30 21,34 0,99 6,92 6,92 13,04 71,7

2.2.2. Les grans superfícies
Pel que fa a les grans superfícies, sumant hipermercats (de més de 2.500 metres quadrats de
superfície de venda) i supermercats (entre 400 i 2.499 metres), el juliol de 2000 el 84,3% dels
rètols estàtics estaven adaptats a la Llei i també el 72,5% de la resta de la comunicació escrita
de caràcter fix. La mitjana d’ús de les llengües en el conjunt de la retolació era la que resulta
de la taula següent

Taula 72. Mitjana d’ús de les llengües en el conjunt de la retolació a les grans superfícies

Codi lingüístic Supermercats Hipermercats
1988 2000 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

Per cadenes, la mitjana ponderada d’ús del català
en tots els elements de comunicació, inclosa l’ade-
quació oral, superava el 70% a Bon Preu/Esclat
(99,4%), Caprabo, Condis, Famila, Kampio, Hiper-
cor, 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%). En termes generals, doncs,
l’adaptació dels hipermercats a la Llei és del 82,6 i
la dels supermercats, del 85,9.

El dia 12 de juliol es va signar un conveni de col·la-
boració amb l’empresa Decathlon, la primera gran
superfície que no és del sector de l’alimentació que
signa un conveni d’aquestes característiques, se-
gons el qual aquesta empresa utilitzarà el català
normalment en l’atenció telefònica i les altres co-
municacions als clients, la megafonia dels seus
centres, la publicitat i els materials escrits i audio-
visuals d’informació, la retolació interior i exterior,
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així com la documentació i correspondència
comercial i la confecció dels contractes de
treball i les nòmines del personal. També s’ha
treballat en la preparació de convenis simi-
lars amb Mercadona i Carrefour, que es pre-
veu que es formalitzin l’any 2002.

En el marc de les col·laboracions amb grans
superfícies comercials que havien signat con-
veni anteriorment per a l’aplicació de la Llei
de política lingüística, cal destacar la tasca
realitzada amb l’empresa Alcampo per esta-
blir un pla lingüístic comú per a totes les plan-
tes comercials de l’empresa a Catalunya, i
amb el Grup Bon Preu, al qual s’ha prestat suport perquè pugui mantenir el criteri d’empresa
de garantir l’atenció al públic en català, mitjançant la formació en llengua catalana del nou
personal pertanyent a col·lectius d’immigració recent.

D’altra banda, cal destacar la continuïtat que la cadena de grans magatzems El Corte Inglés
ha donat a la seva política d’usar normalment el català a les seves campanyes publicitàries,
especialment a les tanques i els suports publicitaris, d’emprar català i castellà a tota la retola-
ció interior dels establiments i a la megafonia, i de garantir l’atenció al públic en la llengua dels
clients.

2.2.3. Les estacions de servei
Si les grans superfícies són un sector amb un grau elevat d’acompliment de la normativa
lingüística i un cert interès de les empreses en promoure l’ús del català, les estacions de servei
de carburants (més d’un miler a Catalunya) són lluny, encara, de l’adaptació.

L’any 2000 el català era 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). Com a
conseqüència, es pot considerar que aproximadament el 40% de la retolació i senyalització de
les benzineres catalanes encara no s’ha adaptat. La taula 73, que ja reproduïa l’Informe sobre
política lingüística de 2000, en dóna compte.

Taula 73 . Usos lingüístics globals de les estacions de servei, per territoris

Llengua Barcelona Comarques Girona Lleida Tarragona
i la seva àrea de Barcelona

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%

Tal com es remarcava a l’informe de 2000, és significatiu que les quatre marques estrangeres
Agip, Total, BP i Shell tinguin un índex d’ús del català molt superior al de les quatre espanyo-
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les, Repsol, Campsa, Cepsa i Petronor. Petrocat, i recentment també Caprabo, són les mar-
ques més catalanitzades.

2.2.4. El sector de les assegurances
En el sector de les assegurances es va fer un estudi a finals de 2000 que l’informe de política
lingüística ja va ressenyar. El mes de juny es va fer una valoració de la situació que en
resultava a la comissió de seguiment del conveni de col·laboració signat l’any 1998 entre el
Departament de Cultura i la Unió de Companyies i Entitats Asseguradores i Reasseguradores
de Catalunya (UCEAC) i es va acordar insistir novament davant de les companyies perquè
procurin adaptar-se a la normativa al més aviat possible i garanteixin, en tot cas, el dret de la
ciutadania a obtenir els contractes en català, i també, fer una presentació de l’estudi en el
marc de la Fira Preventia, el mes d’octubre. S’acordà igualment, a petició de les empreses del
sector, editar les conclusions de l’estudi per repartir-les a tots els alts responsables de les
companyies associades, edició que serà una realitat el 2002, i editar el Diccionari d’assegu-
rances, que havia d’elaborar el TERMCAT, que va ser presentat el 9 d’octubre.

És procedent de recordar que l’estudi, que es va realitzar per mitjà d’entrevistes personals
amb alts directius de 72 empreses sense una selecció probabilística de la mostra,1 permet
concloure que més del 80% de les empreses enquestades assegura que empra sovint o sem-
pre el català en l’atenció directa o telefònica al públic i en la comunicació interna oral; gairebé
un 60% assegura emprar-lo sovint en la publicitat i un 56% considera que ho fa 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 comunica-
cions internes escrites, i només el 14% en les nòmines i els contractes de treball.

Pel que fa a la disponibilitat de les pòlisses d’assegurances en català, un dels aspectes més
complexos de l’aplicació de la Llei, el 72,2% de les empreses enquestades van respondre que
tenien algunes pòlisses en català i el 40,9% considera que els empra sovint o sempre, segons
resulta de la taula

Taula 74. 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 permetia
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.

2.2.5. Les entitats financeres
En el marc dels convenis signats entre 1998 i 1999 amb la Federació de Caixes d’Estalvi de
Catalunya, el BSCH, el BBVA, CajaMadrid i Cajamar, totes aquestes entitats, i també d’altres,

1. L’estudi va ser adjudicat a l’Institut DEP.
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com són el Banc de Sabadell, i alguns bancs estrangers, s’han adaptat en major o menor grau
a les disposicions de la legislació vigent.

El més ambiciós dels convenis, en aquest camp, va ser el signat amb la Federació Catalana
de Caixes d’Estalvi, les quals, més enllà de l’estricte acompliment de la legislació, es van
comprometre a fomentar el català al món del dret, tant pel que fa les demandes executives
com a la documentació notarial, a la publicitat i fins i tot a l’ús de programari en català. Totes
les caixes garanteixen l’atenció en català i la possibilitat de signar la documentació mercantil
en la llengua d’elecció del client.

L’opció comunicativa de les deu caixes catalanes és diferent i depèn de la seva dimensió. Les
dues més grans tenen criteris que potencien la presència del castellà a la seva activitat, tot i
que hi respecten de manera escrupolosa l’ús del català i els preceptes de la Llei. Les vuit més
petites treballen habitualment en català, tot respectant l’opció lingüística dels clients.

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona opta per publicitat interna a les oficines feta en les
dues llengües, en cartells separats, i garanteix sempre un mínim del cinquanta per cent en
català. Pel que fa a la retolació, ha tendit a l’ús de català i castellà per a la senyalització dels
elements interiors i exteriors, a vegades rètols separats i d’altres en un sol rètol bilingüe.
També ha optat per l’ús simultani de les dues llengües en les comunicacions publicitàries no
personalitzades pròpies del màrqueting directe. Pel que fa a les comunicacions personalitza-
des (en especial rebuts de préstecs i crèdits i notificacions d’extractes de moviments), la
Caixa ha personalitzat de manera permanent l’idioma dels clients i empra el català per defec-
te. Segons dades de La Caixa aquests comunicats són, el 2001, el 81,08% en català i el
18,92% en castellà, amb diferències territorials. A Barcelona és el 78% català i el 22% caste-
llà, a Girona el 92% i el 8%, a Lleida el 93% i el 7% i a Tarragona el 89% i l’11%. Pel que fa als
serveis en línia, la Caixa ha optat per la personalització permanent d’idioma segons la tria
idiomàtica del client. El 2001 ha iniciat un pla que té per objectiu que el programari de totes les
oficines de l’entitat sigui en català. Tot i que cal reconèixer l’adaptació plena de la Caixa a la
llei, també cal remarcar que una política comunicativa d’ús habitual del català per part d’aquesta
gran entitat afavoriria l’ús social de la llengua del país.

La Caixa de Catalunya té uns criteris d’ús del català sem-
blants als de la Caixa de Pensions, mentre que les vuit
caixes menors, Penedès, Tarragona, Manresa, Girona,
Manlleu, Terrassa, Sabadell i Laietana, empren normal-
ment el català en totes les seves comunicacions i en la
publicitat i retolació.

El Banc de Sabadell, que no va signar cap conveni de
col·laboració amb la Generalitat, té, en canvi, un nivell
de catalanització elevat, semblant al de les caixes me-
nors. El català és la llengua normalment emprada a la
retolació interior i als cartells i altres campanyes publici-
tàries i tota la publicitat de màrqueting directe dels seus
productes es fa en català.

El BSCH actua actualment de manera semblant a La
Caixa. Les seves comunicacions personalitzades als
clients són per defecte en català a la ciutat de Barcelona
i les comarques interiors de Barcelona, així com les dels
territoris de Girona, Lleida i Tarragona. Són per defecte
en castellà a les poblacions de la Regió Metropolitana.
En tot cas es respecta el dret d’elecció del client. La pu-

blicitat que es fa a l’interior de les oficines és normalment en català i en castellà en cartells o
en díptics separats, tot i que quan es tracta de campanyes publicitàries curtes o de productes
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adreçats a segments molt reduïts de clientela, s’usa només la versió castellana. El BSCH
garanteix la disponibilitat de la documentació mercantil en català o en castellà a elecció del
client i també la disponibilitat lingüística de cada oficina. La retolació interior és bilingüe.
Banesto, que ha conservat marca, també garanteix la comunicació en català i en moltes de
les seves oficines hi predomina el català.

El BBVA actua de manera semblant al BSCH. La llengua per defecte de les comunicacions
personalitzades és la castellana, tot i que es garanteix l’elecció d’idioma. CajaMadrid utilitza
també per defecte el castellà a les seves comunicacions personalitzades però facilita l’opció
lingüística dels clients. Pel que fa a la publicitat interior de les oficines la fa en català i en castellà,
en cartells separats, en algunes de les seves campanyes. La retolació interior és bilingüe.

2.2.6. Les empreses de servei
Les grans empreses de serveis d’implantació a tot el territori o a la Regió Metropolitana van fer
l’adaptació a la normativa els anys 1998 i 1999, i en alguns casos havien adoptat les solucions
establertes per la Llei abans i tot de la seva promulgació. Així, Aigües de Barcelona, ENDESA
(abans FECSA-ENHER), Gas Natural, SA i Telefònica fan per defecte en català les seves
factures (en conjunt més de quaranta milions de factures/any), tot respectant el dret dels
clients a demanar la personalització en castellà. Aproximadament entre el 10% i el 12% dels
clients han optat pel castellà. Les quatre companyies envien als seus clients, personalitzades
en català o en castellà, les comunicacions publicitàries que s’envien als domicilis de les perso-
nes consumidores.

Com els anys anteriors, el 2001 s’han tingut contactes freqüents amb Telefònica per analitzar
l’ús del català als 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. Actuacions especials

3.1. El sector de les autoescoles i els exàmens de conduir
D’acord amb la Moció 14/VI del Parlament de Catalunya,
el Departament de Cultura, en col·laboració amb el de
l’Interior, ha fixat entre els seus objectius el de fomentar
l’ús del català en el sector del trànsit i les autoescoles, i,
en general, en les activitats formatives, entre les quals la
capacitació per a la conducció de vehicles destaca per-
què es tracta d’una habilitat necessària per a un ampli
percentatge de la població.

Per tal d’aconseguir que la llengua catalana sigui present
amb normalitat en l’àmbit de les autoescoles i dels exà-
mens per a l’obtenció el carnet de conduir, la Direcció
General de Política Lingüística ha establert contactes i ha
col·laborat amb el Servei Català de Trànsit (SCT) del De-
partament d’Interior, amb la Direcció General de Trànsit
(DGT) del Ministeri de l’Interior, amb la Federació d’Auto-
escoles de Catalunya i amb les editorials especialitzades
del sector.

S’han fet gestions amb la DGT perquè tots els exàmens que es fan estiguin disponibles en
català. Actualment, es poden fer en català tant els exàmens normalitzats, que són els que fa la
majoria de la població, com els exàmens de lectura senzilla adreçats a persones poc alfabetitza-
des en les llengües oficials, la majoria immigrants. L’única prova que encara no és possible de
fer en català és el videoqüestionari per a neolectors, que es fa servir en comptades ocasions.
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D’altra banda, la societat Grupo Simulación de Conducción (GSC), amb l’ajut del Departa-
ment de Cultura, ha adaptat el simulador de conducció Autosim, que és l’únic simulador de
conducció que es comercialitza a l’Estat espanyol, perquè pugui funcionar en català. Es tracta
d’un aparell que simula el comportament d’un vehicle, i que les autoescoles poden utilitzar
com a complement formatiu, per iniciar els alumnes en la conducció pràctica com a pas previ
a la conducció d’un vehicle real per la via pública. L’empresa GSC ha implantat, sense cost
addicional, la versió catalana d’Autosim a les autoescoles que ja disposaven del simulador. A
Catalunya, actualment hi ha 41 simuladors d’aquest model que utilitzen gairebé un centenar
d’autoescoles.

3.2. El sector immobiliari
En el marc del conveni signat entre el Departament de Cultura i el Consell de Col·legis d’Agents
de la Propietat Immobiliària de Catalunya l’any 1999, s’ha facilitat a aquesta entitat la traduc-
ció dels documents (arres de garantia, arres penitencials, fulls de valoracions, notes d’encàr-
rec, etc.) que es distribueixen als col·legiats en paper i també a través del web del Col·legi de
Barcelona, que aquest any ha incorporat una versió íntegra en català. D’altra banda, s’ha
col·laborat amb la revista API Professionals, que edita el Col·legi d’Agents de la Propietat
Immobiliària de Barcelona i Província, amb la publicació de diversos articles de difusió del
contingut de la Llei de política lingüística que afecta l’activitat immobiliària.

El Consorci per a la Normalització Lingüística ha realitzat diverses activitats territorialitzades
adreçades a aquest sector, tant d’assessorament directe a algunes agències de la propietat
immobiliària, com amb la difusió de recursos lingüístics específics. S’han distribuït 4.200 exem-
plars del Lèxic i bibliografia per a l’activitat immobiliària, elaborat en col·laboració amb el
TERMCAT i editat pel Departament de Cultura el 2000 i 5.000 exemplars del tríptic Per què no
retolem en català?, editat per l’Associació en Defensa de l‘Etiquetatge en Català (ADEC) per
promoure la retolació en català de les plantes i bústies dels edificis de nova construcció.

3.3. Els ports de Barcelona i Tarragona
El mes de febrer de 2001 s’ha renovat el con-
veni de col·laboració entre els departaments
de Cultura i de Política Territorial i Obres Pú-
bliques i l’Autoritat Portuària de Barcelona i
les entitats que formen la comunitat portuà-
ria, igual com es va fer amb l’Autoritat i la
Comunitat Portuària de Tarragona al desem-
bre del 2000. Tots dos convenis preveuen l’im-
puls d’un acord de col·laboració entre els ser-
veis lingüístics dels ports de Barcelona,
Tarragona i Balears, amb l’objectiu de ren-

dibilitzar els recursos destinats a fomentar l’ús del català en l’àmbit portuari i d’obtenir coherència
de criteris d’actuació, tant pel que fa a criteris lingüístics i d’ús de la terminologia com pel que
fa a l’organització de la formació lingüística i d’altres activitats en aquest àmbit. Aquest acord
s’ha signat el mateix mes de febrer.

Els serveis lingüístics de les autoritats portuàries de Barcelona i de Tarragona han continuat
oferint assessorament i formació lingüístics a les comunitats portuàries respectives. És
destacable, aquest any, la publicació del Manual d’estil del Port de Barcelona i la creació d’una
pàgina web del Port de Tarragona per donar suport lingüístic a la comunitat portuària. En el
marc de la festa de Sant Jordi, el Port de Barcelona ha organitzat, per segona vegada, uns
jocs florals per al personal de la Comunitat Portuària en els quals participen més de trenta
treballadors amb relats breus de creació en prosa. L’acte de lliurament dels premis ha comptat
amb la presència de gairebé un centenar de persones.

Les dues comunitats portuàries financen íntegrament els seus respectius serveis lingüístics
que, en quatre anys, han aconseguit un canvi radical en la imatge lingüística dels dos ports,
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porta fonamental del comerç internacional de Catalunya, i en la formació del seu personal,
inclosa la policia portuària.

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

4.1. Els serveis lingüístics dels sindicats
L’actitud de les organitzacions sindicals de Catalunya és favorable a la recuperació plena de la
llengua catalana i a la seva introducció en el món del treball. Els sindicats 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.
Per això, totes les organitzacions fan un esforç especial per mitjà dels seus serveis lingüístics.
D’acord amb l’article 36 de la Llei de política lingüística, l’any 2001 la Direcció General de
Política Lingüística ha donat suport econòmic i tècnic als serveis lingüístics de Comissions
Obreres, Unió General de Treballadors, la USOC, la CGT, la CTC i la CSC, procurant de
respectar la proporció amb la seva representativitat. El suport econòmic, que s’ha atorgat a
partir de la Resolució de 13 de febrer de 2001, per la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions a organismes de l’àmbit socioeconòmic, ha comportat una aporta-
ció econòmica global als sindicats de 31.800.000 pessetes. El suport tècnic es materialitza
amb l’assessorament personalitzat que es fa als responsables dels serveis i l’atenció preferent
de les consultes que formulen.

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 organitzat les setmanes culturals
de l’1 de maig i l’11 de setembre. També ha donat suport al projecte de l’Escola de Persones
Adultes de CCOO Manuel Sacristán per elaborar llibres de lectura fàcil en llengua catalana.
S’ha reprès el treball per aconseguir incrementar l’ús del català en el procés de negociació
col·lectiva, i en aquest marc la Unió Intercomarcal de les Terres de Lleida ha acordat que tots
els convenis d’àmbit provincial es signin com a mínim en català. En aquesta línia també ha
elaborat un document que s’ha repartit entre les persones que han de negociar convenis
aprofitant una assemblea general de preparació de la negociació col·lectiva. En l’àmbit de la
formació el servei lingüístic de la CONC ha signat convenis de col·laboració amb els centres
de normalització lingüística Montserrat i de Barcelona per fer cursos de català de primera
acollida per a la població immigrant. Dins de l’apartat d’assessorament ha continuat donant
suport lingüístic als afiliats i ha obert el seu camp d’acció territorial gràcies a les noves tecno-
logies, ja que mitjançant el correu electrònic ha atès les necessitats de les diverses oficines
del sindicat a Catalunya. Enguany aquest servei lingüístic ha corregit 1.670 pàgines i n’ha
traduït 4.555. Durant l’any 2001 ha entrat en funcionament la nova pàgina web ampliada i
modernitzada. També ha continuat amb la difusió de les seves publicacions: La Llengua tam-
bé és femenina i els Papers sindicals. L’any 2001 ha fet una versió en aranès dels Papers
Sindicals que es va presentar a Lleida el 3 d’octubre. També ha continuat editant La Teranyina,
revista d’informació sindical en català.

El servei lingüístic de la UGT de Catalunya ha organitzat, conjuntament amb la delegació de
la UGT a les Balears, la V Jornada sobre Llengua, Treball i Societat, que va tenir lloc a Palma
de Mallorca el 18 i 19 d’octubre, amb l’assistència de més de 200 persones. La Jornada va
atendre especialment els temes de: societat civil i llengua; present i futur de la llengua, la
cultura i la identitat col·lectiva, i el compromís del món de treball i de la societat amb la llengua
i la cultura. L’acte va comptar amb intervencions de Josep M. Àlvarez, secretari general de la
UGT de Catalunya, Llorenç Bravo, secretari general de la UGT de les Illes Balears, Francesc
Antich, president del Govern de les Illes Balears, Eberhard Grosske, conseller de Treball i
Formació del Govern Balear, Damià Pons, conseller d’Educació i Cultura del Govern Balear,
Artur Mas, conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Joan Melià, director general de
Política Lingüística del Govern Balear, Lluís Jou, director general de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya i altres representants d’universitats i de societat civil. D’altra banda,
ha mantingut l’edició de la revista Llengua i Treball, amb un tiratge de 6.000 exemplars. En
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l’àmbit de l’assessorament lingüístic ha corregit
2.700 fulls, n’ha traduït 800 i ha atès 200 consultes
telefòniques.

Encara en el marc de la UGT de Catalunya, la Fun-
dació Comaposada ha continuat organitzant cursos
de comunicació i llengua per a dirigents ugetistes.

La USOC ha signat un conveni de col·laboració amb
el CNL de Ciutat Vella de Barcelona per fer un curs
de català de primera acollida a un grup d’immigrants
pakistanesos. Tant aquest sindicat com la CGT, la
CTC 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 llen-
gua catalana en les comunicacions sindicals.

La CTC ha organitzat en col·laboració amb el De-
partament de Cultura un curs de nivell B, i la USOC, un curs de nivell A.

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 organitza-
cions i empreses que hi estan associades.

La Confederació de Comerç de Catalunya ha mantingut la tasca d’assessorament lingüístic
als seus associats, en el marc de la qual ha corregit i traduït 2.412 fulls i ha atès cent vint-i-tres
consultes lingüístiques. Aquesta organització ha elaborat sis números del full informatiu Co-
merç Català, amb una distribució de mil cinc-cents exemplars. D’altra banda, ha editat tres-
centes carpetes informatives sobre l’ús del català en l’etiquetatge, adreçades a les associa-
cions de comerciants confederades. També ha difós cinc lèxics específics per a la formació
professional del comerciant: Publicitat I i Publicitat II, Màrqueting, Termes comercials i Punt de
venda.

L’associació empresarial PIMEC-SEFES ha mantingut l’assessorament directe a les empre-
ses associades que ho han sol·licitat i també el servei de traducció i revisió de pàgines web.
En el marc dels premis de normalització lingüística que atorga l’entitat, aquest any ha estat
guardonat el Reial Automòbil Club de Catalunya, per la seva política de suport a la llengua
catalana tant en les comunicacions internes com externes i, de manera especial, en les pòlis-
ses d’assegurances, els contractes de les agències de viatges i els materials de formació de
les autoescoles del RACC.

Finalment, el servei lingüístic de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona té
per finalitat la revisió lingüística dels seus impresos, comunicacions i publicacions, així com
també l’assessorament lingüístic al Consell de Cambres de Catalunya i les següents entitats:
Barcelona Centre de Disseny, Fundació Barcelona Promoció, ASCAME, Fira 2000, Turisme
de Barcelona, GPA, Camerdata, Cambra de Comerç Internacional, SECOT, SEIPLAST, SELCI,
Usuaris del Transport Marítim, Tribunal Arbitral de Barcelona i Mercat Carni, Ramader i Avíco-
la. Enguany ha traduït cent catorze fulls i n’ha corregit 2.960.

En conjunt, aquests tres serveis lingüístics han comptat amb un ajut del Departament de
Cultura per un import de 9.800.000 pessetes, atorgat a l’empara de la Resolució de 13 de
febrer de 2001 abans esmentada.
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5. Els convenis col·lectius i els contractes de treball

5.1. La llengua dels convenis col·lectius
L’article 16 de la Llei 1/1998, situat en el capítol que regula l’àmbit oficial, estableix que 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. La Llei dóna un tracte rellevant a aquesta documentació, atès el seu
caràcter de norma pactada de les relacions laborals i el gran nombre de persones a qui afec-
ten, en conjunt, els convenis col·lectius.

El Departament de Treball treballa en el foment de l’ús del català en els convenis amb un
seguit d’actuacions directament adreçades. D’una banda, procura la revisió lingüística dels
textos procedents de la negociació col·lectiva i, si escau, la traducció de la versió original a
l’altra llengua oficial per tramitar-ne la publicació al DOGC. L’any 2001, l’Àrea de Normalitza-
ció Lingüística del Departament de Treball ha traduït o revisat 425 documents, amb un total de
15.747 pàgines i ha encarregat la traducció de 56 documents més (amb 2.089 pàgines). Atès
que la majoria de convenis col·lectius són actualitzacions o modificacions dels convenis sig-
nats en anys anteriors, l’Àrea de Normalització Lingüística treballa també en la sistematització
de les dades mitjançant la creació i el manteniment d’una base de dades que permeti una
major agilitat en el tractament d’aquesta documentació.

El 2001 s’han publicat al DOGC 584 convenis de sector o d’empresa. Pel que fa a la llengua,
les dades de què es disposa són les relacionades amb els convenis registrats al Departament,
les quals no coincideixen exactament amb els convenis publicats. L’any 2001 hi ha hagut un
increment dels convenis registrats signats exclusivament en català. La taula següent presenta
l’evolució dels darrers anys pel que fa a la llengua de signatura dels convenis col·lectius.

Taula 75. Acords laborals registrats a Catalunya, per llengües

Any 1999 Any 2000 Any 2001

Llengua Nombre % Nombre % Nombre %

Català 131 32,8 109 31,0 158 41,2

Català i castellà  52 13,0  55  15,6 45 11,7

Castellà 216 54,2 188  53,4 181 47,1

El conjunt dels signats en català el 2001 ha afectat un total de 595.638 treballadors i treballa-
dores de Catalunya.

Taula 76. Treballadors afectats pels acords laborals registrats a Catalunya, per llengües

Any 1999 Any 2000 Any 2001

Llengua Nombre % Nombre % Nombre %

Català 122.669 23,4 91.645 10,4 146.194 24,5

Català i castellà 200.832 38,4 703.655 79,1 341.303 57,3

Castellà 199.506  38,14  93.548 10,5 108.141 18,2

Tal com succeeix en molts altres àmbits, la Delegació Territorial de Girona té un índex molt
elevat de convenis signats només en català. En concret, els que s’hi ha signat en aquesta
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llengua afecten el 97,7% dels treballadors. En canvi, a la Delegació Territorial de Tarragona
els convenis signats només en castellà afecten el 80,3% dels treballadors afectats.

5.2. Les clàusules lingüístiques
El 25 de gener de 1999, la Comissió Permanent del Consell de Treball de Catalunya va apro-
var un model de clàusules lingüístiques per incorporar, per acord de les parts empresarial i
sindical, en els convenis col·lectius, tal com preveu l’article 36.3 de la Llei 1/1998. Tot i això,
els convenis que incorporen aquesta clàusula són molt pocs, tal com resulta de la taula se-
güent:

Taula 77. Convenis col·lectius que incorporen clàusula lingüística

Any Nombre Percentatge Treballadors afectats Percentatge

1999 11 2,7% — —-

2000 9 2,1% 54.220 6,1%

2001 18 4,6% 200.108 33,6%

5.3. Els contractes laborals
Un dels aspectes quotidians de la vida jurídica que afecta de manera directa l’ús del català és
el de la contractació laboral i el de les nòmines. Als anys 1999 i 2000, alguns dels estudis
qualitatius encarregats per la Direcció General de Política Lingüística van incloure una pre-
gunta per avaluar l’ús del català, genèricament, a les nòmines i els contractes de treball.
Només el 14,3% de les empreses associades a la UCEAC, el 15,6% de les associades a
l’Institut de l’Empresa Familiar i el 25,8% de les de la CECOT consideren que utilitzen sempre
o sovint el català en aquesta documentació.

Per fomentar l’ús del català a la contractació laboral, el Departament de Treball, per mitjà del
seu web, ofereix de manera actualitzada 22 documents relacionats amb la contractació labo-
ral (bàsicament tots els tipus de contracte de treball vigents) i les versions en castellà corres-
ponents. Les pàgines han registrat 60.387 accessos des d’Internet i 6.740 accessos des de la
intranet del Departament.

D’altra banda, també s’ha donat suport lingüístic en l’elaboració dels 250 impresos (i les ver-
sions en castellà) relacionats amb el món sociolaboral que estan disponibles a Internet.

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

Un dels instruments per a l’aplicació territorialitzada de la política lingüística que estableix el
Govern és el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya, que, pel que fa a
l’àmbit socioeconòmic, ofereix assessorament a les empreses i organitzacions empresarials
d’implantació local, tant pel que fa a la resolució de dubtes lingüístics puntuals o la revisió de
textos, com pel que fa a l’establiment de plans concrets de catalanització del treball.

Tot i que la Direcció General de Política Lingüística, per mitjà dels serveis centrals i d’acord
amb el Consell d’Administració del Consorci, dóna directrius generals als centres, atesa l’au-
tonomia funcional de cada un d’aquests, que actua de fet com un servei local, és cada consell
de centre, i sovint les mateixes persones encarregades de la seva direcció, els que acaben
establint les prioritats adaptades a la realitat de cada localitat o territori.
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El 2001, els serveis d’assessorament del Consorci han revisat 22.505 pàgines procedents
d’empreses i organitzacions del món socioeconòmic i 21.800 de l’àmbit d’institucions sanità-
ries i socials, que en conjunt representen el 23,64% de totes les pàgines revisades pel Consor-
ci, una mica més que el 23,28% que representaven el 2000. Amb aquesta tasca de revisió, i
amb la de solució de consultes lingüístiques puntuals, el Consorci per a la Normalització
Lingüística actua com un gran servei lingüístic obert a les petites i mitjanes empreses disper-
ses pel territori per facilitar l’ús del català en la seva activitat. La introducció del servei d’asses-
sorament en línia, efectiva des del final de 2000, facilita aquesta tasca i representa una millora
en el servei, tot i que el 2001 només ha estat utilitzat en el 8,7% de l’assessorament que s’ha
ofert.

Amb la finalitat que l’assessorament que es presta a les empreses tendeixi a canviar els hàbits
de treball a favor de l’ús del català i a incrementar el seu grau d’autonomia lingüística, el
Consorci estableix convenis de col·laboració amb les empreses i organitzacions que estan
interessades en un assessorament continuat, o en formació de català al seu personal o bé
l’elaboració d’un pla de treball per a la catalanització de la seva activitat. L’evolució dels
convenis i pròrrogues signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya en
els darrers anys és la següent:

Taula 78. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya

Any Empreses Organitzacions Ens locals Total

1998 74 102 12 191

1999 79 104 10 231

2000 122 110 39 271

2001 131 138 22 291

Taula 79. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per continguts

Any Assessorament Formació Ass. i for. Dinamització Pla lingüístic Total

1998 39 32 17 9  94 191

1999 28 39 38 23 103 231

2000 30 56 31 35 119 271

2001 39 86 29 48  89 291

Els convenis que comporten l’aplicació d’un pla lingüístic són els més complets i els que perme-
ten avaluar d’una manera sistemàtica no tan sols la tasca feta (correccions, consultes, cursos,
activitats) sinó també el resultat. Per mesurar-ho es procedeix a l’avaluació inicial de la situació
de la llengua a l’empresa o organització implicada per mitjà de l’aplicació de l’Indexplà, un
instrument de mesura que té en compte diversos paràmetres, com són la retolació, les comuni-
cacions interiors i exteriors, el coneixement de català per part del personal o l’existència o no de
directrius d’ús del català. Un cop ha transcorregut el termini inicialment convingut per a l’actua-
ció, es torna a passar l’Indexplà, cosa que permet veure el canvi que hi ha hagut. Òbviament,
com més dolenta era la situació inicial del català a l’empresa, més lluït és el resultat.

El gràfic següent mostra el resultat de l’actuació del Consorci en diferents empreses i institu-
cions.
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D’acord amb la Moció 98/VI, aprovada pel Parlament el 31 de maig, les memòries dels dife-
rents centres de normalització lingüística han incorporat, quan s’ha donat el cas, els resultats
dels convenis signats i acabats durant l’any 2001.

En termes generals, i en compliment de l’esmentada Moció, la memòria del Consorci per a la
Normalització Lingüística indica que aquest organisme ha actuat sobretot en el camp de les
agències immobiliàries, l’hoteleria i el comerç. Simplement a tall d’exemple, es pot dir que
l’hoteleria ha estat un dels eixos de la feina dels centres de Girona, que ha signat un conveni
amb l’agrupació empresarial Costa Brava Centre, i de Lleida, que n’ha signat un altre amb la
Federació d’Hoteleria de les Terres de Lleida.

Pel que fa al comerç, el Centre de Barcelona ha renovat la seva col·laboració amb la Federa-
ció d’Associacions de Barna Centre, i a Lleida s’ha signat un conveni amb l’Associació Eix
Comercial de Lleida. Tots dos inclouen accions de formació, de revisió de textos i la publicació
de notes i articles informatius a les revistes de les associacions esmentades.

Destaca també la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Centre de l’Àrea de Reus i
les catorze principals empreses del seu àmbit territorial, i un altre entre el Centre de Girona i
la Federació d’Organitzacions Empresarials Gironines. El Centre de Terrassa-Rubí ha conti-
nuat la seva actuació amb la patronal CECOT i les empreses que hi estan associades, i també
ha treballat amb la Federació d’Associacions de Comerciants. El Centre de Tarragona ha
signat dos convenis de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç i Turisme de Tarragona
i amb l’Empresa de Serveis i Promocions d’Iniciatives Municipals de Tarragona (ESPIMSA),
per a l’edició i distribució de deu mil exemplars d’un bloc amb vocabulari sobre la llista d’anar
a comprar.

En conjunt, i en aquest sector, el Consorci ha establert catorze serveis lingüístics en línia, ha
revisat 7.781 pàgines i ha traduït 231 pàgines. Ha atès 2.550 consultes i quaranta-cinc usuaris
amb seguiment personalitzat. Ha publicat setanta-vuit col·laboracions en publicacions diver-
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ses i ha elaborat 252 models de documentació econòmica. També ha fet cent trenta-cinc
informes de diagnòstic de situació/evolució lingüística i ha organitzat cent quatre sessions de
presentació de materials. En conjunt, s’han ofert quaranta-un cursos de català per a aquest
sector en tot el territori de Catalunya.

7. Les comunicacions empresarials i l’etiquetatge

L’ús del català a les comunicacions empresarials ha anat creixent de manera lenta però sostin-
guda en els darrers anys. Entre les comunicacions empresarials, les que tenen una major
incidència en el paisatge lingüístic i en les persones residents a Catalunya són les que s’asso-
cien a la publicitat i al màrqueting directe.

7.1. La publicitat i el màrqueting
Només cal tenir en compte la inversió publicitària anual per copsar la importància de la llen-
gua de la publicitat, i també del llenguatge de la publicitat, sobre el conjunt de la població.
Segons l’Estudi de la inversió publicitària a Catalunya, 2000, editat pel Gremi de Publicitat de
Catalunya, la inversió publicitària al conjunt de l’Estat va ser, el 2000, de gairebé dos bilions
de pessetes, 11.404,41 milions d’euros. Aproximadament el 20% d’aquesta inversió correspon
a empreses amb seu a Catalunya. Cent dues empreses van invertir més de cent milions de
pessetes en publicitat. Telefònica i El Corte Inglés són les empreses estatals que més invertei-
xen en publicitat i cal destacar, en aquest punt, que la cadena de grans magatzems la fa
majoritàriament en català a Catalunya. Els deu principals anunciants amb seu a Catalunya
són Volkswagen-Audi España, Danone, Nestlé España, Centro de Estudios CEAC, SEAT, SA,
Arbora Holding, SA, Henkel Iberica, SA, Nissan Motor España, SA, Bacardi Martini España,
Reckitt Benckiser España, SA, Unilever Foods, España, SA. Altres empreses i entitats amb
seu a Catalunya que tenen pressupostos elevats per a la publicitat són Codorníu, Freixenet,
Damm o La Caixa. El 56% de la inversió publicitària es fa per a la televisió; el 33%, en diaris
i revistes; el 6%, a la ràdio, i només el 4% a l’exterior.

Tot i que no hi ha dades generals sobre l’ús del català a la publicitat, cal tenir en compte que
el 96% de la publicitat que es fa a les emissores de la CCRTV és en català, que la premsa de
Catalunya publica els anuncis normalment en la llengua del diari, tot i que no són del tot
infreqüents anuncis en català a La Vanguardia, i que la versió catalana d’El Periódico també
publica alguns anuncis en castellà. En aquests mitjans, doncs, la presència del català a la
publicitat és proporcional al pes dels mitjans en català a la societat. En conjunt, es pot accep-
tar que més d’una quarta part de la publicitat que es fa a Catalunya per mitjans convencionals
és en català. Pel que fa a la via pública, estudis encarregats pel Departament de Cultura el
1999 a Barcelona i a sis ciutats representatives de la realitat catalana donaven percentatges
d’ús del català a les tanques que variaven de la següent manera:

Taula 80. Català en el missatge principal en tanques
 i objectes publicitaris il·luminats (OPI). 1999

Ciutat Badalona Barcelona Granollers Tarragona Sabadell Lleida Girona

Tanques 16,1%* 46,7%* 63% 56,8% 55,5%* 70,4%* 73,2%

OPI 36,7% 27,2% 8% 43,0% 0% 55,4% 100%

* Els anuncis en tanques sense contingut de llengua eren del 22,2% a Sabadell i del 14,7% a Lleida, el 8,6% a Badalona
i el 6,5% a Barcelona. A les altres ciutats eren inferiors al 3%.

Per mitjans no convencionals és probable que la participació de la llengua catalana sigui
superior. El màrqueting directe que efectuen les entitats financeres i les grans cadenes de
distribució d’alimentació en serien una mostra.
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La Llei 1/1998, de 7 de gener, té en compte la publicitat com a àmbit en el qual els poders
públics han d’incidir per aconseguir que el català sigui la llengua d’ús normal en el sector. Ara
per ara, a la vista de l’evolució del sector, no s’han adoptat mesures directes de foment. En
canvi, d’acord amb l’apartat primer de l’article 36 de la Llei, la publicitat institucional de la
Generalitat i dels ajuntaments es fa exclusivament en català.

7.2. L’etiquetatge
7.2.1. Les actituds d’empreses i de consumidors
A diferència de l’àmbit de la publicitat, on el català té una presència significativa, a l’etiquetat-
ge de productes comercials hi té una presència reduïda, tot i el progrés evident dels darrers
anys. El sector empresarial català és generalment contrari a etiquetar en català perquè, argu-
menta, produeix rebuig dels consumidors no catalans i representa un increment dels costos o
també determinades complicacions logístiques.

En canvi, segons l’estudi Llengua i activitat econòmica a Catalunya, de 1999, el 81,6% de la
ciutadania pensa que la presència del català a les etiquetes de productes de consum és molt
o bastant escassa, i el 71,4 % creu que l’ús del català a les etiquetes hauria d’augmentar.

Taula 81. Opinió de la ciutadania sobre la presència del català a l’etiquetatge (en percentatges)

Quina és la presència del català en les etiquetes de productes de consum?

Molt escassa ........................................................................ 50,5

Bastant escassa ................................................................... 31,1

Bastant àmplia ..................................................................... 11,6

Molt àmplia ............................................................................. 1,1

Ns / Nc .................................................................................... 5,5

Font: GABISE, Llengua i activitat econòmica a Catalunya, 1999

Tot i l’actitud tan favorable dels consumidors, la presència del català a les etiquetes de produc-
tes industrials és baixa, llevat d’alguns sectors concrets, els productes de marca blanca. Tot i
això, recentment han incorporat el català a l’etiquetatge algunes grans marques, com són la
llet Ato, la cervesa Damm, els caves Codorníu o els olis Borges.

Un indicador de la presència del català a les etiquetes el dóna el catàleg que, amb el suport
dels departaments de Cultura i Indústria, Comerç i Turisme, publica periòdicament l’Associa-
ció en Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC), una entitat sense ànim de lucre constituïda
el 1984. En aquest catàleg hi consten les empreses que etiqueten en català que o bé ho
comuniquen a l’entitat o bé l’entitat en té coneixement per qualsevol canal. L’evolució en els
darrers anys ha estat la següent:

Taula 82. Nombre d’empreses que figuren al catàleg de l’ADEC

Any 1989 1993 1994 1997 1999

Empreses 308 436 647 1.046 1.538

Font: ADEC <http://www.adec-cat.org/

7.2.2. Etiquetatge de productes de marca pròpia (o marca blanca)
A Catalunya, els sis primers grups de distribució alimentària al detall per superfície dels esta-
bliments de venda són: Carrefour (27,7%), Caprabo (14,6%), Condis (8,2%), Miquel Alimenta-
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ció (5,2%), Mercadona (4,9%) i Bonpreu (4,7%). Els altres grups representen el 34,7%. Tres
d’aquestes cadenes, Caprabo, Bon Preu i Condis, les tres amb capital català, etiqueten la
majoria dels seus productes de marca blanca, és a dir, els que adquireixen als productors per
vendre exclusivament en les seves superfícies comercials en un volum de compres prou
elevat que permet a la distribuïdora exigir un etiquetatge específic. La suma dels tres grups
suposa un 27,5% de la superfície de venda total. Altres grups incorporen també el català
juntament amb d’altres llengües en alguns productes (Eroski, Sorli-Discau i Consum).

 Taula 83. El català a les etiquetes de marques blanques dels grups de distribució comercial

Presència de català Grups empresarials amb etiquetatge de marques pròpies
Majoritària o bilingüe Intermarché, Bonpreu-Esclat, Condis, Caprabo, Sorli-Discau,

Consum-Eroski
Minoritària o testimonial Kampio, FlusFresc, Mercadona, Maxim-Maxor-Supeco-Superstop,

Maso, Maxi70-SOC
Nul·la Alcampo, Carrefour-Dia-Champion, Hipercor, Lidl, Sabeco, Grup

Miquel-Zero-Superavui, Hipercor

Font: Ipsos Eco-Consulting, 2000, i Plataforma per la Llengua, 2001

7.3. Les etiquetes de les aigües envasa-
des
El 2001 el Departament de Cultura ha en-
carregat un estudi sobre els usos lingüís-
tics en les indústries elaboradores d’ai-
gua envasada, en el qual s’ha preguntat
a llurs directius, entre d’altres aspectes,
sobre els usos lingüístics a l’etiquetatge
dels deu productes més venuts de cada
grup empresarial. La taula següent mos-
tra els resultats expressats en percentat-
ge de les divuit empreses de la mostra
sobre un total de vint-i-una del sector de
les aigües envasades produïdes a Ca-
talunya o bé que hi tenen una distribució
important. La llengua catalana té una pre-
sència minoritària en l’etiquetatge d’ai-
gües.

Taula 84. Usos lingüístics en l’etiquetatge d’aigües envasades

Llengua Dades obligatòries Dades voluntàries

Castellà únicament 64,5% 63,0%

Català únicament 8,2% 8,3%

Dues versions (dos envasos) 9,1% 22,2%

Bilingües (un mateix envàs) 12,7% 0,9%

Altres idiomes 5,5% 5,6%

Font: Institut DYM, Els usos lingüístics en les indústries elaboradors d’aigua envasada, 2001
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7.4. La prioritat de la Llei 1/1998: vins i caves
L’article 34 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que les etiquetes
dels productes que es distribueixen a Catalunya poden ser en català, en castellà o en qualse-
vol llengua de la Unió Europea. Tot i això, estableix que les dades obligatòries i les informa-
cions voluntàries addicionals que figuren a l’etiquetatge dels productes catalans amb denomi-
nació d’origen, i dels productes artesanals que es distribueixen en l’àmbit territorial de Catalunya
han de ser, com a mínim, en català. Aquesta norma entra en vigor el 29 de febrer de 2003.
Finalment estableix que el Govern ha de regular per reglament aquesta qüestió en la resta de
productes per garantir-hi la presència progressiva del català.

La prioritat del Govern en aquest punt és donar compliment a l’article 34.2 de la Llei, amb el
benentès que els productes elaborats a Catalunya, que es perceben com a vinculats a la terra i
que, precisament, fan de la terra d’origen un dels seus actius principals, són idonis com a precursors
i impulsors de la introducció del català a les etiquetes. A més, els vins i els caves tenen un grau
elevat d’incidència social tant al sector de la restauració com en el consum privat.

Segons un estudi encarregat el 1998 pel Departament de Cultura 2 els directius de les empre-
ses catalanes elaboradores de vins i caves associades a UVIPE (Unió Vinícola del Penedès)
i a UCEVE (Unión de Criadores y Elaboradores de Vinos Espumosos) consideraven que l’ús
del català a les etiquetes era un avantatge a Catalunya, tot i que asseguraven no tenir prou
demanda del públic, mentre que era un inconvenient greu quan aquests productes es venien
en altres mercats. Tot i això, el 28% dels directius creien que etiquetar els productes en català
no té cap avantatge. Gairebé vuit de cada deu responsables al·leguen inconvenients, com la
falta de comprensió del català entre consumidors de fora de Catalunya (38%), el rebuig de la
resta de l’Estat (29%) o l’escassa sortida que tindrien els productes fora de Catalunya (11%).

Un altre estudi realitzat l’hivern 2001-2002 (un any abans de l’entrada en vigor de l’article 34.2
de la Llei) per la Plataforma per la Llengua arriba a les conclusions que resumeix la taula
següent:

Taula 85. Presència del català a l’etiquetage de vins i caves

Vins de gran consum Caves de gran consum Vins d’alta qualitat

9% 18% 49%

Font: El català en l’etiquetatge, 2002. Plataforma per la llengua

En els darrers anys hi ha hagut un increment gradual de l’etiquetatge en català en els produc-
tes de gran consum de vins i caves, i de les cent seixanta-quatre marques etiquetades en
català el 1997 s’ha passat a dues-centes trenta el 2001.

Algunes grans empreses, com Codorníu, Freixenet, Raventós i Blanch, Montferrant, estan
implantant el català en l’etiquetatge dels seus productes des de 2000, mentre que altres grans
empreses pràcticament no etiqueten cap dels seus productes en català (Torres, Castillo de
Perelada, Juvé y Camps, Pinord, Marqués de Monistrol, Jaume Serra, de Muller, Raimat i
Chandon). L’etiquetatge en català és clarament majoritari en els vins i caves de qualitat,
especialment en els vins d’exportació. El català és present en el 22% de les etiquetes de vins
i en el 17% de les de caves i s’utilitzen amb una certa freqüència les dues llengües en una
mateixa etiqueta (11%).

Amb l’objectiu de recordar a les empreses elaboradores de vins i caves la necessitat d’etique-
tar en català a partir de gener de 2003, el setembre de 2001 s’ha proposat a UVIPE la signa-

2. Vegeu l’Informe sobre política lingüística de 1998
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tura d’un conveni de col·laboració que permeti, a més, fer conjuntament el seguiment de
l’evolució del català a les etiquetes i contraetiquetes, així com de l’aplicació de la normativa.

8. Les entitats de la societat civil

Un dels indicadors que la política de suport al català és compartida pels diversos sectors
socials és l’activitat que, en favor de la llengua, realitzen moltes entitats sense ànim de lucre.
El 2001 són exemples d’aquesta activitat la campanya “Documents plurals”, que dóna suport
a la proposició no de llei presentada pel parlament al Congrés els Diputats, per aconseguir
l’oficialitat dels documents d’identitat plurilingües, o la campanya “Segells plurals”, ambdues
dutes a terme per l’Organització pel Multilingüisme, entitat que té per objectiu la defensa del
plurilingüisme a l’Estat espanyol, i que treballa pel reconeixement de totes les llengües, dife-
rents del castellà, en pla d’igualtat, en alguns àmbits concrets de l’ús públic. Concretament en
la campanya dels segells plurals hi han col·laborat, a més de la Direcció General de Política
Lingüística, el Departament d’Ensenyament i el Consorci per a la Normalització Lingüística, el
Govern d’ Andorra, i entitats com el Futbol Club Barcelona i l’associació de filatèlia Barnafil .

Altres sectors que han estat objecte d’atenció de diverses entitats sense finalitat de lucre, que
treballen per l’augment de l’ús social del català, i que han rebut el suport de la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística, han estat:

a) La restauració, amb la continuació de la campanya de catalanització de les cartes de bars
i restaurants duta a terme des de fa anys per Òmnium Cultural, o la campanya “El català a
taula” feta conjuntament per la Plataforma per la Llengua i ADEC (Associació en Defensa
de l’Etiquetatge en Català).

b) El món de l’empresa, que ha estat un dels àmbits en el qual ha treballat el col·lectiu l’Esbar-
zer amb la seva campanya “El català a l’empresa” o, també, és un dels objectius de la tasca
de catalanització de l’ADAC (Ateneu d’Acció Cultural) que convoca, des del 1986, el Premi
a la Normalització Lingüística per a empreses de les comarques gironines.

c) La defensa de l’ús del català en situacions concretes per part de la ciutadania, que ha estat
l’objectiu del gabinet jurídic d’Òmnium Cultural, que atén les queixes de ciutadans en casos
de possible discriminació per raó de llengua; el col·lectiu l’Esbarzer, que va dur a terme la
campanya a favor dels drets lingüístics dels consumidors, i el Centre Català del Pen, que
difon la Declaració universal dels drets lingüístics proclamada a Barcelona el juny de 1996
amb la voluntat d’aconseguir que sigui adoptada com a conveni per la UNESCO. En aquest
punt s’ha de destacar que la Declaració va ser presentada el 7 de març a la seu de la UNESCO
a París a tots els ambaixadors acreditats a l’esmentada organització internacional en un acte
que va comptar amb la participació del director general de Política Lingüística.

d) La sensibilització ciutadana, que s’ha manifestat sobretot en l’edició d’un nou Correllengua,
organitzat principalment per la Coordinadora d’Associats per la Llengua (CAL). Aquesta
activitat aplega cada any més participants i consisteix a fer que un testimoni travessi tot el
territori on es parla la llengua catalana. Enguany ha comptat, a més del suport de la Direc-
ció General de Política Lingüística, amb el dels ajuntaments i entitats de la societat civil de
les diferents contrades per on ha passat la flama de la llengua catalana, amb relleus suc-
cessius, durant els mesos d’estiu i tardor.

e) L’àmbit dels joves, en especial dels estudiants universitaris, amb la campanya “Pren els
apunts en català”, organitzada pel BEI (Bloc d’Estudiants Independentistes), que s’adreça
tant als estudiants catalanoparlants com als que arriben d’altres països europeus mitjançant
el programa Erasmus o als d’àmbit estatal vinculats al programa Sèneca. D’altra banda, la
delegació catalana de l’Associació Internacional de Voluntariat ha iniciat la campanya “Units
pel servei i la llengua”, que pretén unir esforços i activitats dels joves voluntaris de parla
catalana, posant en comú experiències de la Catalunya Nord, l’Alguer, les Balears, Andorra
i Catalunya.
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XIV. LA COOPERACIÓ AMB ELS ALTRES TERRITORIS DE PARLA CATALANA

1. El domini lingüístic del català en el marc europeu

Si es té en compte el nombre de persones que resideixen en els territoris en què és oficial
(10,8 milions), el català és avui la setena llengua de la Unió Europea, i un cop sigui efectiva
l’ampliació als països de l’Est en serà la desena. Amb 10,8 milions de persones, queda per
davant de l’hongarès (10,5 milions de persones), el txec (10,3), el portuguès (9,8), el suec
(8,8), el búlgar (8,5), el danès (5,2) i el finès (5,1), l’eslovac (5,4) i el lituà, el letó, l’eslovè,
l’estonià i el maltès, totes cinc per sota dels quatre milions de parlants.

Tot i això, l’absència durant molts anys d’institucions de govern pròpies i la manca d’un estat
reconegut internacionalment, la persecució de la llengua catalana al llarg de tres segles, així
com la divisió del domini lingüístic en set territoris diferents amb realitats socials i polítiques
diverses, han dificultat que les persones que parlen català en percebin la importància en el
context europeu i no tinguin la suficient consciència de formar una sola comunitat lingüística.
Aquesta circumstància constitueix una dificultat greu per a la plena recuperació de la llengua
catalana com a llengua d’ús normal, especialment en el món actual, en què s’han industrialit-
zat moltes de les activitats culturals i es tendeix a la maximització dels beneficis en tots els
àmbits.

Amb la finalitat de facilitar l’adopció de polítiques comunes que contribueixin a superar els
dèficits esmentats, 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’intercan-
vi cultural entre territoris de parla catalana. D’acord amb aquesta norma, el Govern de la
Generalitat manté relacions de cooperació amb la resta d’institucions dels territoris de parla
catalana.

2. El Govern d’Andorra

L’any 2001, el Departament de Cultura de la Generalitat i el Ministeri de Turisme i Cultura del
Govern d’Andorra han donat continuïtat a la cooperació en matèria de llengua iniciada d’una
manera formal el 1989.

Aquesta cooperació ha comportat l’intercanvi d’in-
formació entre els organismes competents en ma-
tèria de política lingüística dels dos països i la par-
ticipació dels tècnics del Servei de Llengua del Mi-
nisteri d’Andorra en el pla de formació del personal
de la Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat. Les actuacions més destacades
d’aquesta col·laboració han estat, el 2001,

a) L’organització conjunta per part del Govern
d’Andorra i dels de la Generalitat de Catalunya i
de les Illes Balears del II Congrés Europeu de
Planificació Lingüística, que, en el marc de l’Any
Europeu de les Llengües, ha tingut lloc a Andorra
la Vella els dies 14, 15 i 16 de novembre. El Con-
grés va ser inaugurat pel cap de Govern d’An-
dorra, Marc Forné, en un acte en el qual també
van participar el conseller de Cultura de Cata-
lunya, Jordi Vilajona, el d’Educació i Cultura de
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les Illes Balears, Damià Pons, i el Ministre de Turisme i Cultura d’Andorra, Enric Pujal. El
Congrés, que va tenir per objecte el debat del cost i l’eficàcia en les polítiques lingüístiques,
va comptar amb 220 assistents, trenta-nou comunicants i amb les ponències de Björn Jernudd
(Hong Kong Baptist University), “Language Planning on the eve of the 21st century”; Vesna
Crnic-Grotic (Consell d’Europa), “The European Perspective of Minority Language Rights
Protection”; Montserrat Badia (Govern d’Andorra), “La política lingüística a Andorra: el cata-
là i les altres llengües”; Lluís Jou, “El català avui. Una política per superar el tractament de
llengua minoritària”; Joan Melià (Govern Balear), “El compromís institucional en el procés
de normalització lingüística de les Illes Balears”, i François Grin (Université de Genève),
“The cost-effectiveness evaluation of minority language policies: Theory and Practice”.

b) La col·laboració entre el Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra i el Centre de
Terminologia TERMCAT, en l’elaboració i l’edició el Diccionari de la neu, que ha comptat
amb l’assessorament d’especialistes de les federacions andorranes d’Esquí i de Muntanyis-
me, el Centre d’Entrenament i Tècnica de Múixing, la Federació Catalana d’Esports d’Hi-
vern i l’Institut Cartogràfic de Catalunya, entre d’altres. El diccionari, coeditat pel TERMCAT
i Enciclopèdia Catalana, presenta 2.300 termes en català, castellà, francès i anglès, amb
les definicions en català, i va ser presentat a Andorra la Vella el 15 de novembre en un acte
presidit pel ministre Pujal. El Ministeri de Turisme i Cultura d’Andorra també ha col·laborat
en el patrocini de l’edició del Diccionari d’hoteleria i turisme i ha facilitat la participació
d’especialistes andorrans en l’assessorament.

c) L’establiment d’un centre d’autoaprenentatge de català a Encamp, el tercer de l’Àrea de
Formació d’Adults d’Andorra, que se suma als de la Massana i el Pas de la Casa, que va
inaugurar el 21 de novembre el ministre d’Educació, Joventut i Esports. El Departament de
Cultura de la Generalitat va cedir els materials didàctics que elabora i va facilitar una prime-
ra formació al personal encarregat de posar en funcionament el centre d’Encamp.

3. El Govern de les Illes Balears

Com a conseqüència del canvi polític de 1999 a les Illes Balears, i després d’uns primers
contactes el 14 de setembre de 1999, que conduïren a uns convenis signats el desembre del
mateix any, el 17 d’abril de 2000, el conseller de Cultura de Catalunya, Jordi Vilajona, i el
d’Educació i Cultura de les Illes Balears, Damià Pons, amb l’autorització prèvia dels dos go-
verns, signaren un acord marc de col·laboració en matèria de política lingüística.

Aquest acord marc consta de quatre declaracions programàtiques i cinc pactes concrets. En
les primeres, els dos governs manifesten que la llengua catalana, llengua pròpia dels dos
territoris, és un element fonamental de llur identitat, i un patrimoni cultural que Catalunya i les
Illes Balears comparteixen des de fa gairebé vuit segles, i que els dos governs 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 mà-
xima rendibilitat dels esforços i recursos que destinen a la promoció i el foment del català.

En els pactes, els dos governs reconeixen la unitat de la llengua catalana, 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. Els camps
bàsics de col·laboració que es van preveure són:

a) La formació de personal tècnic.

b) El foment del català a les empreses i al món socioeconòmic.

c) L’ensenyament de català als adults.

d) Els sistemes d’avaluació d’aquest coneixement.
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e) La difusió conjunta o coincident dels termes normalitzats i dels
recursos terminològics elaborats pel TERMCAT.

f) La participació del Govern de les Illes en la política de doblat-
ge al català de pel·lícules i distribució a les Illes de pel·lícules,
vídeos i DVD doblats al català.

g) La participació del mateix Govern en els projectes d’enginye-
ria lingüística que promogui la Generalitat.

h) Els estudis de sociolingüística i sobre onomàstica.

i) L’elaboració d’un avantprojecte de conveni per a la creació d’un
organisme estable de cooperació en matèria de política lingüís-
tica, 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 sobre-
tot la promoció del coneixement del català i el foment del seu
ús i la protecció i el reconeixement del català a l’Estat espa-
nyol, a la Unió Europea i a la comunitat internacional.

Per desplegar l’acord marc, el 2000 es van signar quinze conve-
nis específics, alguns dels quals sobrepassaven la durada de l’any, i han continuat essent
aplicats el 2001, any en què, a més, s’han signat nous convenis per a la difusió a les Illes
Balears de les pel·lícules doblades al català amb ajut de la Generalitat, per a l’edició del
Diccionari d’hoteleria i turisme, elaborat pel TERMCAT, i per a la commemoració conjunta de
l’Any Europeu de les Llengües des de l’òptica de la llengua catalana. Sobre la base d’aquests
acords, la relació entre les direccions generals de Política Lingüística de Catalunya i de les
Illes Balears ha estat fluida, constant i permanent al llarg de tot l’any, cosa que s’ha manifestat
en la coincidència dels seus responsables en un bon nombre d’actes institucionals celebrats
tant a Catalunya com a les Illes Balears i, també, a Andorra. El 8 de març es va celebrar una
reunió formal de delegacions de les dues direccions generals i dels consorcis que tenen ads-
crits (Consorci per a la Normalització Lingüística i TERMCAT i Consorci per al Foment de la
Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears) per analitzar el
seguiment de les actuacions conjuntes i plantejar-ne de noves. La fluïdesa de la relació ha
permès la participació dels dos governs en tot un seguit d’actes sense necessitat de signatura

formal dels acords que han adoptats normalment de
manera verbal els responsables de política lingüísti-
ca. Aquesta ha estat el cas, entre d’altres, de la parti-
cipació a l’Expolingua de Berlín o de l’organització
del Congrés Internacional de Planificació Lingüística,
a Andorra, que abans s’ha esmentat.

Entre les actuacions de col·laboració de l’any 2001,
destaquen

• La celebració conjunta de l’Any Europeu de les Llen-
gües, amb edició en català dels materials oficials de
l’Any elaborats per la Unió Europea i el Consell
d’Europa i l’organització d’actes paral·lels al llarg de
tot l’any.

• L’elaboració i edició de l’opuscle El català, llengua
d’Europa, publicat en català, castellà, anglès, fran-
cès i alemany, en versions separades, que els conse-
llers Vilajoana i Pons van trametre, per mitjà d’una
carta conjunta, a tots els diputats del Parlament Eu-
ropeu i a tots els diputats i senadors de les Corts es-
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panyoles, amb motiu del Dia Europeu de les Llengües, el 26 de setembre. Aquest text
estarà disponible a Internet en la majoria de les llengües de la Unió.

• La realització de tríptics de resum de l’opuscle en diverses llengües europees.

• La participació dels dos governs, amb estands conjunts a Expolingua o exposicions sobre
ensenyament de llengües de Madrid (abril) i Berlín (novembre).

• L’edició de catàlegs de jocs i vídeos en català, que han per-
mès fer-ne difusió als dos territoris.

• L’edició del Diccionari d’hoteleria i turisme, elaborat pel
TERMCAT amb el suport del Departament d’Indústria, Co-
merç i Turisme de la Generalitat, en el qual el Govern de les
Illes va assumir la incorporació de les equivalències en ale-
many, va facilitar la participació d’assessors de les Balears i
va contribuir a la seva difusió entre el sector hoteler illenc.

• La continuïtat de la campanya “Segells plurals”.

• La convenció que ha fet possible l’acord entre el BOE i el
Govern de les Illes Balears per a la distribució a les Illes de
les separates en llengua catalana del BOE.

• L’intercanvi de tècnics catalans i balears en els respectius pro-
grames de formació.

• La gestió de la participació de l’Ajuntament de Calvià en el
projecte Ofercat que, a l’estiu, es va passar en aquest municipi illenc.

• La col·laboració, juntament amb el Govern d’Andorra, la Diputació General d’Aragó i l’Ajun-
tament de Perpinyà, en el doble CD Atles musical, una llengua de convit, un projecte musi-

cal amb trenta-cinc cançons actuals en el qual
hi ha representades totes les variants dialec-
tals de la llengua catalana, amb grups musi-
cals de tots els territoris.

• L’organització, conjuntament amb el Govern
d’Andorra, del II Congrés Europeu de Planifi-
cació Lingüística, el mes de novembre.

• La participació del Govern de les Illes en la
campanya “Obert en català” del comerç del
barri antic de Perpinyà.

• La participació d’una delegació del Govern
de les Illes Balears a la Setmana Catalana a
Nova York.

Més enllà de la col·laboració entre organis-
mes governamentals, s’ha promogut la relació entre entitats, i en aquest sentit tenen una
significació especial la realització, amb el suport dels dos governs, de les jornades promogu-
des per l’Associació Europea de Premsa Diària escrita en llengües minoritàries, celebrada a
Palma el mes d’abril, on es van tractar temes referents a la difusió d’aquests periòdics i a l’ús
de sistemes de traducció automàtica com a alternativa per fer assequibles també en aquestes
llengües diaris originàriament escrits en la llengua de l’estat; i les jornades sobre llengua i
treball organitzades a Palma per la UGT de Catalunya, de les Illes i del País Valencià el mes
de novembre.

Finalment, l’any 2001 han continuat els contactes que han fet possible l’aprovació del projecte
de conveni i d’estatuts del consorci de l’Institut Ramon Llull, que s’esmentarà al capítol de
projecció exterior.
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4. La Generalitat Valenciana

La situació política valenciana no ha permès cap col·laboració formal amb el Govern de la
Generalitat Valenciana l’any 2001. Tot i això, es poden esmentar, per la seva significació, la

coincidència dels presidents de
Catalunya i de València a Tortosa per
inaugurar l’exposició sobre els tresors
de la diòcesi, la invitació del president
de la Generalitat Valenciana al conse-
ller de Cultura de la de Catalunya a
assistir a la representació del Misteri
d’Elx amb ocasió de la seva declara-
ció per la UNESCO com a Patrimoni
Immaterial de la Humanitat i, en una
altra dimensió, la col·laboració entre
la Generalitat Valenciana, Canal 9 i la
CCRTV per a la producció de la pel·-
lícula L’illa de l’holandès, basada en la
novel·la de Ferran Torrent.

Respecte de les direccions generals responsables de la política lingüística, s’han mantingut
algunes converses esporàdiques relacionades amb el reconeixement per part de la Generali-
tat de Catalunya dels diplomes de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i la
possibilitat de retornar al criteri de la reciprocitat. El 22 de novembre els dos directors generals
van coincidir a Santiago de Compostel·la, juntament amb el director general de Política Lin-
güística de les Illes Balears i els altres tres directors generals de les comunitats autònomes
amb llengua pròpia diferent del castellà, amb ocasió de la seva participació al Congrés Inter-
nacional sobre Llengües Minoritàries organitzat per la Xunta de Galícia amb motiu de l’Any
Europeu de les Llengües.

El 14 de juny de 2001 les forces polítiques i el món acadèmic valencià van arribar a un acord
per a la constitució de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i, també, per al foment de l’ús de
la llengua al territori valencià. L’Acadèmia inclou sis membres de l’Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana, cinc de la secessionista Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, sis
tècnics d’adscripció política i un editor, dos erudits i un dramaturg independents. El 23 de
juliol, els acadèmics van prendre possessió dels seus càrrecs i més endavant van elegir-ne
la primera presidenta. D’aquesta manera, amb més de dos anys de retard, ha quedat cons-
tituït l’organisme que va crear la Llei valenciana 7/1998, de 16 de setembre (DOGV 3334,
de 21 de setembre; BOE 252, de 21 d’octubre), de creació de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua.

El Govern de Catalunya veu amb una moderada satisfacció la constitució d’aquest organisme
i la seva composició perquè espera que es converteixi en un element clau per posar fi al
conflicte lingüístic que ha viscut el País Valencià, de manera permanent, des del final de la
dictadura. El Govern català considera que tot el que faciliti la reconciliació a València i contri-
bueixi a enfortir la llengua en aquest territori, amb un increment del seu coneixement i del seu
ús davant del progrés constant del castellà, és bo; que la llengua serà forta sempre que s’ad-
meti l’existència de la unitat lingüística i que el respecte de les modalitats de la llengua cata-
lana pròpies de les terres valencianes i del nom popular i legal de valencià no representin el
foment dels trets diferenciadors i segregacionistes, sinó un element d’enriquiment per al con-
junt.

L’Institut d’Estudis Catalans veu innecessària l’Acadèmia però l’accepta sempre que actuï
amb criteris científics, que són l’única garantia d’entesa i de reconeixement de la unitat de la
llengua. A més, l’IEC ha manifestat de manera reiterada la seva voluntat de col·laboració amb
l’Acadèmia.
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Malgrat l’acord, el Govern de la Generalitat Valenciana ha elaborat un nou projecte curricular
per a l’ensenyament de la literatura valenciana, que inclou entre els autors sobre els quals cal
ensenyar obligatòriament només els nascuts en territori valencià. Tot i la qualitat de la majoria
dels autors inclosos, i que la Generalitat Valenciana assegura que es tracta de normativa de
mínims que permet que també s’expliquin la resta dels autors de l’àmbit lingüístic, la decisió,
que és innecessària i poc científica, ha estat àmpliament contestada per la opinió pública i el
món docent tant a les terres valencianes com a Catalunya i les Illes Balears.

Finalment, cal recordar l’existència de col·laboració indirecta entre la Generalitat i les institu-
cions valencianes per mitjà de l’Institut Joan Lluís Vives, que aplega totes les universitats de
l’àmbit lingüístic català i al qual la Generalitat atorga un ajut econòmic directe, i de l’Institut
d’Estudis Catalans, que, en col·laboració amb la Diputació de Castelló, ha obert una seu a
Castelló de la Plana.

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

L’any 2001 no hi ha hagut progressos en la tramitació de la Llei de llengües d’Aragó, que ha de
permetre el reconeixement i la promoció del català als vuitanta-tres municipis de les cinc
comarques aragoneses de parla catalana.

El Departament d’Ensenyament ha donat continuïtat a la col·laboració amb el Servei de Llen-
gües de la Diputació General d’Aragó en matèria d’ensenyament de la llengua catalana a les
escoles de la Franja, i els responsables d’aquest ensenyament han mantingut reunions de
treball periòdiques.

6. Col·laboracions amb entitats de la Catalunya Nord

El 2001 s’ha realitzat el projecte de restauració i rehabilitació de l’edifici del carrer de la Fus-
teria, a Perpinyà, adquirit per la Generalitat l’any 2000 per instal·lar-hi una delegació perma-
nent o casa de Catalunya, que es preveu que finalitzi el 2003. La delegació, adscrita al Depar-
tament de la Presidència, basarà la seva activitat en quatre àmbits: llengua i cultura; relacions
comercials; indústria i turisme. En el camp de la llengua es preveu que pugui organitzar les
proves dels certificats de català, de la mateixa manera que les organitzen les delegacions de
Cultura de Girona, Lleida, Tarragona o Tortosa, i que s’hi ubiqui un centre d’autoaprenentatge
de català.

S’ha donat continuïtat a la col·laboració amb la Universitat de Perpinyà, d’acord amb el Con-
veni de 17 de setembre de 1999, que preveu l’intercanvi de documents i de publicacions i
l’acolliment per part de la Direcció General de Política Lingüística de grups d’estudiants que
fan estades de formació a Barcelona i poden optar per fer pràctiques en el Servei d’Assesso-
rament de la Direcció General de Política Lingüística i en el Centre de Terminologia TERMCAT.

També en el capítol d’ensenyament de català, el 2001 s’ha donat suport a l’ensenyament als
infants de les escoles maternals, primàries i secundàries per mitjà del Departament de la
Presidència i a l’ensenyament d’adults per mitjà del de Cultura. Pel que fa als infants, el suport
s’ha concretat a les escoles La Bressola, de maternal i primària, i Comte Guifré, de secundà-
ria. Aquestes dues escoles tenen vuit centres, tres a Perpinyà i un a Nyils, Prada, el Soler,
Sant Esteve i la Guingueta, obert aquest darrer el 2001. També s’ha donat suport al Projecte
Alberes, en col·laboració amb l’Associació per a l’Ensenyament del Català (APLEC). Aquest
projecte permet que altres divuit escoles de maternal i vint-i-dues de primària ofereixin als
seus alumnes classes de català mitjançant la intervenció d’auxiliars que permeten suplir la
manca de personal docent capacitat per ensenyar català a les escoles sota administració
francesa. Els municipis que es beneficien d’aquesta actuació són: Bages, Banyuls dels As-
pres, Cotlliure, Sant Llorenç de Cerdans, Sureda, Bompàs, Cornellà de la Ribera, Cornellà de
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Conflent, Fotpedrosa, Millars, Peirestortes, Prada (Aragó i Pasteur), Rià, Vinçà, Vilafranca de
Conflent i Taurinyà. Aquesta actuació permet l’ensenyament de català per mitjà de quaranta-
nou escoles a més de mil tres-cents nens i nenes, que són el 40% dels de maternal i primària
que reben ensenyament de català a les comarques de la Catalunya Nord.

Pel que fa a l’ensenyament d’adults, s’ha donat suport a Òmnium Cultural de la Catalunya
Nord per a l’organització de 18 cursos, amb 200 alumnes, a les poblacions següents: Alenyà,
Rià, Sant Llorenç, Canet, Perpinyà, Port Vendres, Font Romeu, Salses, Elna, Sureda,
Cabestany, Canoès, Illa de Tet i Banyuls. Omnium Cultural organitza també, amb el suport del
Departament de la Presidència, la Nit Literària de Sant Jordi la vigília de l’1 de maig, que cada
any sembla més consolidada com a festa de les lletres de la Catalunya Nord. El 2001 va
assistir a l’acte, en representació de la Generalitat, el director general d’Avaluació i Estudis,
Josep Camps. L’entitat Ascutraca (Associació de Cultura i de Tradició Catalanes) també ha
rebut suport de la Generalitat per a l’organització de quatre cursos, amb cinquanta-sis alum-
nes, a les poblacions del Soler, Palau del Vidre, Salelles i Sant Esteve.

Com en els anys precedents a partir de 1999, l’Associació de Professors de Català de la
Catalunya Nord, en col·laboració amb l’Ajuntament de Perpinyà, ha administrat proves del
certificat internacional de català de la Direcció General de Política Lingüística, a les quals
s’han presentat cent setanta-cinc persones.

En l’àmbit de la dinamització, a més a més de la Nit Literària de Sant Jordi, el Departament de
Cultura ha col·laborat amb l’Ajuntament de Perpinyà i l’Associació de Professors de Català en
l’organització del Segon Dictat Català, una activitat que consisteix en la convocatòria d’un
dictat d’un text de Pere Verdaguer. La participació a la segona edició va ser tan elevada com
a la primera i l’acte de lliurament dels certificats i dels premis, que ha tingut lloc a la capella de
Sant Domènec, amb intervencions del director general de Política Lingüística de Catalunya i
de la nova regidora de Cultura Catalana de Perpinyà, ha estat un acte social al qual han
assistit més de tres-centes persones. La Generalitat va aportar seixanta lots de diccionaris i
jocs multimèdia en català.

El Departament de la Presidència també ha donat suport a d’altres entitats de la Catalunya
Nord, com Arrels, titular de l’emissora en català Ràdio Arrels, que emet íntegrament en llen-
gua catalana, i el Cercle per a la Defensa i Difusió de la Llengua i la Cultura Catalanes, que ha
realitzat una campanya per promoure el català al comerç basada sobretot a repartir als comer-
ços del nucli antic de Perpinyà els cartells ”Obert a la nostra llengua”, cedits pel Govern de les
Illes Balears. També s’ha donat suport a l’edició de llibres de l’editorial El Trabucaire 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 conjunt d’aquests actuacions, que tenen continuïtat en el temps, contribueix a mantenir la
llengua catalana i el sentiment de catalanitat al nord dels Pirineus.

7. El municipi de l’Alguer

La col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de l’Alguer per a l’intercanvi cultural es manté d’acord amb el conveni signat a l’Alguer el 22 de
setembre de 1999, que preveu la tramesa a l’esmentat Ajuntament de publicacions, docu-
mentació i materials en català que enriqueixen els fons bibliogràfics catalans i els materials
per aprendre català a la ciutat.

L’any 2001 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’Al-
guer (que fa una tasca molt profitosa per mitjà del Centre de Recursos Pedagògics Maria
Montessori), els cursos de català, que també organitza el Cercle per la Defensa i Difusió de la
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Llengua i la Cultura Catalanes, i les activitats de dinamització de la relació de l’Alguer amb
Catalunya del grup Enllaç o, a Catalunya, dels Amics de l’Alguer.

El curs 2001-2002 ha estat el primer que s’inicia sota la vigència de la Llei de la República
Italiana 482/1999, de 15 de desembre, per a la tutela de les minories lingüístiques històriques.
Aquesta Llei reconeix el català de l’Alguer entre les dotze llengües o dialectes minoritaris
d’Itàlia, i en permet l’ensenyament a les escoles i també l’ús a la documentació oficial del
municipi. Aquesta Llei també permet que sigui eficaç 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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XV. LA PROJECCIÓ EXTERIOR

1. La presència del català fora del seu àmbit lingüístic

1.1. La projecció exterior de la llengua i la literatura
La projecció exterior del català situa la llengua i la cultura catalanes com a referent interna-
cional, de manera que fa conèixer al món l’aportació cultural que es fa i s’ha fet en català i
contribueix a fer-li el lloc que li correspon en el context cultural d’Europa. A més, aquesta
projecció exterior contribueix a incrementar el prestigi social de la llengua entre els mateixos
catalans que, si la veuen reconeguda a l’exterior, comprenen millor el seu valor intrínsec, de
manera que creix l’autoafirmació lingüística i cultural. També fa créixer el sentiment d’unitat
de la llengua entre els diferents territoris de parla catalana.

És amb aquesta finalitat que l’article 6 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, preveu que la Genera-
litat 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. Des de fa anys, el Govern actua en matèria de projecció
exterior de la llengua i la cultura catalanes per mitjà de quatre programes concrets:

• 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 2001 han continuat els contactes i les gestions entre els governs de Catalunya i de les Illes
Balears per a la constitució de l’Institut Ramon Llull. En concret, el 18 de gener tots dos governs
van aprovar la fórmula proposada per les direccions generals de Política Lingüística de constituir
un consorci entre les dues comunitats en el qual participés financerament i també en els òrgans
de govern l’Instituto Cervantes. Després de contactes diversos amb el Ministeri d’Afers Exteriors
i amb el mateix Instituto, i després de fer les oportunes previsions pressupostàries, el 30 de
novembre i el 4 de desembre els governs de les Illes Balears i de Catalunya van adoptar acords
idèntics que van trametre als parlaments respectius perquè els aprovessin.

Es preveu que el 2001 l’Institut Ramon Llull quedi plenament constituït i que a partir de 2003
assumeixi de manera progressiva les actuacions abans esmentades, en col·laboració amb els
departaments implicats materialment, com són el d’Universitats, Recerca i Societat de la In-
formació, el de Cultura i el de Governació i Relacions Institucionals.

1.2. El reconeixement internacional del model lingüístic català
La política lingüística que s’ha realitzat a Catalunya en els darrers vint anys s’ha convertit en
un autèntic referent internacional que molts alts responsables de polítiques lingüístiques de
països estrangers i organitzacions internacionals posen sovint com a model a seguir per recu-
perar una llengua que ha estat en perill greu de substitució i per preservar-ne els usos més
rellevants.

Aquest fet es manifesta en un seguit de realitzacions cada any que es concreten en visites a
Catalunya d’estudiosos de la planificació lingüística o de responsables tècnics de polítiques
lingüístiques, així com en invitacions freqüents a tècnics i responsables catalans a participar
en jornades i congressos convocats a l’exterior, a les quals es dóna resposta, normalment, per
mitjà de l’Institut de Sociolingüística Catalana, adscrit a la Direcció General de Política Lin-
güística.



XV. La projecció exterior

158

També és per això que diverses iniciatives catalanes relacionades amb el suport i el respecte
a les llengües sense estat han estat seguides a escala internacional. La Carta europea de les
llengües regionals o minoritàries, aprovada com a convenció pel Consell d’Europa l’any 1992,
va ser una iniciativa catalana, i també ho va ser l’elaboració de la Declaració universal dels
drets lingüístics, aprovada a Barcelona el juny de 1996 i presentada a la UNESCO perquè
l’adopti com a text internacional. Precisament el març de 2001 aquest document va ser pre-
sentat als representants diplomàtics dels estats a la UNESCO a la seva seu de París en un
acte en el qual va intervenir, entre d’altres, el director general de Política Lingüística.

L’any 2001 s’han de destacar, per la seva significació, dos dels viatges internacionals del
president de la Generalitat, en concret, els que va fer al País de Gal·les els dies 6 i 7 d’abril i
a Finlàndia, Estònia i Letònia entre el 18 i el 21 de juny. Es tracta de països amb llengües de
demografia inferior a la catalana i on la llengua pròpia del país no és emprada, i en molts
casos ni tan sols coneguda, per una part de la població.

En el viatge al País de Gal·les (6 i 7 d’abril) el president Pujol es va entrevistar amb el ministre
principal d’aquest país, Rodhri Morgan, amb qui va signar un protocol de col·laboració entre
l’Assemblea Nacional de Gal·les i la Generalitat que té per objectiu enfortir els vincles entre
aquestes dues velles nacions d’Europa dins de la Unió Europea i en el marc de les polítiques
de desenvolupament regional i preveu la col·laboració entre ambdues institucions en projec-
tes de cultura, política lingüística, desenvolupament econòmic, turisme, medi ambient, inves-
tigació i benestar social. Els dos presidents van constatar que la recuperació del català a
Catalunya és un bon precedent a seguir per les institucions gal·leses que es proposen de
donar un nou impuls al procés de recuperació del gal·lès enfront de l’anglès, tal com preveu la
Llei britànica de 1993. El cas de Catalunya és vist com a referent bàsic pels gal·lesos tot i la
diferència de la seva realitat sociolingüística (el gal·lès és conegut per poc més del 20% de la
població), demogràfica (parlen gal·lès menys de 600.000 persones) i lingüística (la distància
entre el gal·lès, llengua cèltica, i l’anglès, llengua germànica, és molt més gran que la distàn-
cia entre el català i el castellà).

En el mateix viatge, el president Pujol va ser investit doctor honoris causa en dret per la
Universitat de Gal·les

El segon viatge, realitzat entre el 18 i el 21 de juny a Finlàndia, Estònia i Letònia, el president
de la Generalitat, que fou acompanyat pel conseller de Cultura i el director general de Política
Lingüística, es va entrevistar a Hèlsinki amb el primer ministre de Finlàndia, Paavo Lipponen,
i amb la ministra d’Afers Culturals, Suvi Lindén (18 de juny); amb el primer ministre de la
República d’Estònia, Mart Laar, i la ministra d’Afers Ètnics, Katrin Saks, a Tallin (20 de juny),
i amb la presidenta, el primer ministre i les ministres de Justícia i de Cultura de Letònia, Vaira
Vike-Freiberga, Andris Bërzins, Ingrïda Labucka i Kärina Pëtersone, a Riga (el 21 de juny). A
les tres ciutats, el president va pronunciar sengles conferències sobre “Llengua, cultura i eco-
nomia en els països petits de la Unió Europea”.

El viatge va permetre subratllar que el pes demogràfic i la tradició escrita de la llengua catalana
són molt superiors als de les tres llengües dels països visitats i que les realitats sociolingüísti-
ques i històriques de tots tres estats tenen referents de proximitat amb el cas de Catalunya
perquè en els tres casos es tracta d’estats on hi ha dues llengües en contacte, la pròpia del país
i la de l’estat que històricament l’havia dominat, el suec a Finlàndia i el rus a Estònia i Letònia.

El cas de Finlàndia, on la minoria sueca (6%-7%) de la població té un estatut que li permet l’ús
exclusiu del suec a les Illes Åland i als municipis en què els finesos no arriben al 6%, i un
estatut de municipis bilingües en els municipis on els suecs superen aquest 6% (entre els
quals hi ha la capital), el finès és, de fet, la llengua de l’estat i la llengua de la majoria de la
població. El cas és ben diferent del de Catalunya, on les dues llengües són oficials a tot el
territori i, tot i que el català, com a llengua pròpia, sigui la llengua de les institucions catalanes,
la llengua de l’Estat és la castellana i el català no té presència exterior.
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Els casos d’Estònia i de Letònia són, des del punt de vista sociolingüístic i de planificació, molt
més propers a Catalunya. En els dos països la població russòfona supera el 40% de la pobla-
ció total i procedeix essencialment de la immigració forçada pel règim soviètic. La llengua
pròpia té l’avantatge que fins i tot durant l’ocupació soviètica va ser ensenyada a les escoles
i emprada, amb una certa intensitat, a les administracions locals. També té l’avantatge actual
dels instruments d’Estat, que permeten una influència ràpida sobre determinades institucions
antigament molt russificades i una projecció internacional que no és possible en el cas català.

Tot i això, els responsables dels dos països mostren el seu interès pel cas català i per la
política que s’ha realitzat en diversos camps, com són el d’ensenyament de català a no cata-
lanoparlants adults, la normalització de la terminologia catalana, les qüestions relatives al
tractament de l’onomàstica i d’altres.

2. L’ensenyament del català a les universitats estrangeres

2.1. Els lectorats de català
L’Ordre de 20 de gener de 1988 va crear la Comissió de Promoció de l’Ensenyament del
Català a les Universitats de fora de l’Àmbit Territorial de Catalunya, amb la participació de les
direccions generals d’Universitats i de Política Lingüística i de les universitats catalanes. 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 llen-
gua, la literatura i la cultura catalanes.

Actualment hi ha quatre tipus de lectorats segons els estudis de cadascuna de les universitats
i la disponibilitat pressupostària:

• Lectorat de català amb lectors o lectores de dedicació exclusiva.

• Lectorat de català amb lectors amb dedicació parcial.

• Lectorat d’estudi, de doctorat, de recerca o de postgrau.

• Lectorat mixt català-espanyol.

Actualment hi ha més de cent quaranta universitats de
fora del domini lingüístic amb algun tipus d’estudi de cata-
là. Vuitanta d’aquestes universitats tenen el català com a
assignatura optativa i compten amb un lectorat que rep el
suport de la Generalitat de Catalunya. De les universitats
amb estudis catalans en destaquen

• Trenta-tres a Alemanya, amb la Humboldt i la Frei Uni-
versitat de Berlín, la de Frankfurt, la de Friburg, la de
Heidelberg o la de Münster, entre altres.

• Vint del Regne Unit, que inclouen les de Londres i
Oxford, per exemple.

• Tretze de França, amb Grenoble, París-La Sorbona,
París 8, Provença i Tolosa, entre altres; tretze a Itàlia,
com ara Nàpols, Roma i Venècia, i

• Tretze als Estats Units, com ara Harvard, Berkeley i
Urbana.

La dotació de lectorats també té per objectiu que les universitats estrangeres donin suport per
si mateixes als estudis de català i els incorporin de manera permanent a la seva oferta forma-
tiva. En aquest sentit, des del curs 1997-98, les universitats que han volgut optar a un lectorat
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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 2001, de la Universitat d’Exeter, al Regne Unit, de la Frei Universitat de Berlín, a
Alemanya, i de la Universitat de Harvard, als Estats Units.

L’ajut de la Generalitat als lectorats el dota pressupostàriament el Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, que l’any 2001 ha atorgat ajuts directes per un total de
cent deu milions de pessetes. És l’esmentat Departament qui manté els contactes amb les
universitats demandants i qui, per mitjà de la Comissió abans esmentada, estableix i porta a
terme els processos de selecció de nous lectors. Aquest any s’han convocat nou places a les
universitats següents: Liverpool, Bristol/Cardiff, Colònia, Grenoble, París IV-La Sorbona,
Provença, Sàsser, Budapest-Szeged i Harvard.

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 2001 va ser d’uns tres milions de pessetes.

La mateixa Direcció General, en el marc de la Comissió de Promoció de l’Ensenyament del
Català a les Universitats de fora de l’Àmbit Territorial, organitza cada any les Jornades Interna-
cionals 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’experiències entre
els mateixos lectors. L’any 2001 han tingut lloc a Vic les XV Jornades, del 16 al 19 de juliol,
amb la participació de cinquanta professors procedents de diversos països.

2.3. El Centre d’Estudis Catalans de París
Entre les universitats europees amb més implicació en la promoció i difusió de la llengua i la
cultura catalanes és la de la Sorbona la 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 que va restaurar una casa del Marais, propietat de l’Ajuntament de
París i cedida a la Universitat per a aquest ús. La Generalitat dóna suport a les activitats del
Centre, i el director general de Política Lingüística representa el Departament de Cultura en el
seu Consell d’Administració, que presideix el rector de la Sorbona. El centre rep, també, el
suport del lector de català de l’esmentada Universitat. Al llarg de l’any 2001 ha continuat les
seves activitats culturals, d’entre les quals destaquen diverses conferències com ara “El teatre
català d’avui”, a càrrec de la dramaturga, actriu i directora de teatre Àngels Aymar; la de Josep
Maria Benet i Jornet, també sobre el teatre actual, o la de Christian Lagarde titulada “El català,
l’occità i les llengües d’estat”, entre d’altres.

3. Les associacions de catalanística

Com a conseqüència de l’interès que la cultura catalana genera entre el professorat universi-
tari estranger existeixen diverses associacions de catalanística dedicades a la promoció d’es-
tudis 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 2001 ha tingut lloc la reunió anual de l’Anglo-Catalan Society, que s’ha fet a Oxford. Les
reunions de l’associació nord-americana i les de la italiana són biennals i aquest any no s’han
realitzat.
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També cal destacar l’activitat de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes,
que compta amb mil tres-cents socis, molts residents fora del domini lingüístic, que edita cada
any un volum d’estudis de recerca sobre temes de llengua i literatura i organitza biennalment
un Col·loqui Internacional, alternativament a territoris de parla catalana i a l’estranger. Els
darrers col·loquis han estat el de Mallorca el 1999 i el de París el 2001.

4. L’ensenyament de català als casals catalans

Les comunitats catalanes a l’exterior són una altra de les seus on hi ha demanda d’aprenentat-
ge de la llengua catalana. La relació amb aquestes comunitats, algunes amb una gran tradició
procedent de l’emigració catalana del segle XIX, d’altres fruit de l’exili català provocat per la
repressió franquista i d’altres encara més recents, es coordina des de la Secretaria de Rela-
cions Exteriors, la qual té la responsabilitat de l’aplicació de la Llei 18/1996, de 27 de desem-
bre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior. Actualment hi ha seixanta-un
casals, que tenen el reconeixement oficial com a casal català, la major part dels quals organit-
zen cursos o alguna altra mena de formació de llengua catalana per als seus associats. Aquests
cursos són subvencionats per la Generalitat de Catalunya. 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 les proves del certi-
ficat internacional de català. La majo-
ria de cursos de català als casals re-
ben algun ajut de la Secretaria de Re-
lacions Exteriors i alguns, com el de
Luxemburg o el de Tolosa, el reben del
Departament de Cultura. El de
Brussel·les el rep directament del Pa-
tronat Català Pro Europa i enguany ha
promogut un monument a Josep Car-
ner, que va ser inaugurat a la Univer-
sitat Catòlica el 28 de setembre.

L’any 2001 ha tingut lloc a Rosario la
Trobada de Casals Catalans del Con
Sud d’Amèrica que es fa cada dos
anys. Durant aquesta trobada s’han
passat les proves del certificat inter-
nacional de català i s’ha impartit un
curs de didàctica de la llengua per al
professorat que treballa en aquesta
zona d’Amèrica. Al certificat s’hi van
presentar cinquanta-cinc persones,
trenta del nivell bàsic, setze del nivell
llindar i nou del nivell avançat i el van
superar cinquanta-dues persones. Al
curs hi van assistir disset persones i el programa va constar de dos apartats: la didàctica del
català com a segona llengua, l’autoaprenentatge i materials didàctics.

Els casals catalans a l’exterior, amb el suport de la Generalitat, estan organitzats en la Fede-
ració Internacional d’Entitats Catalanes, amb la qual es manté una estreta relació tant pel que
fa a l’assessorament i a la difusió d’informacions relatives a la llengua catalana com pel que fa
a la col·laboració amb les revistes Butlletí de Didàctica i Català als Casals. La Direcció Gene-
ral de Relacions Exteriors edita la revista Projecció Exterior, de periodicitat trimestral, i el
butlletí Notícies, de periodicitat quinzenal.
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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’Associació d’Avaluadors de Llen-
gua d’Europa (ALTE), que aplega organismes europeus que desenvolupen exàmens i expe-
deixen 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: a Perugia i a Budapest, respectivament, de l’Associació d’Avaluadors de Llengua
d’Europa, de la qual el Departament de Cultura és membre fundador.

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). L’any 2001, amb l’aprovació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avalu-
ació i certificació de coneixements de català, s’han regulat 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’han unificat els dos 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’Asso-
ciació d’Avaluadors de Llengua d’Europa, de manera que estableix una gradació més precisa
dels nivells de coneixement de la llengua. D’aquesta manera, la llengua catalana apareix
representada en els cinc nivells de competència que té establerts ALTE, que es corresponen
amb els cinc darrers nivells del Consell d’Europa.

El 2001 s’han fet proves dels diferents certificats a les localitats següents: Barcelona,
Birmingham, Brussel·les, Bucarest, Budapest, Càller, Girona, Glasgow, Hamburg, Lió, Liverpool,
Londres, Madrid, Mèxic, Moscou, Nàpols, París, Perpinyà, Praga, Rennes, Rosario, Sant
Petersburg, Sàsser, Sheffield, Southampton, Swansea, Szeged, Tolosa, Trento i Tubingen.

Taula 86. Certificat Internacional de català. 2001

Certificat Localitats Presentats Aptes %

Nivell bàsic 28 342 292 85,4

Nivell llindar 27 243 220 90,5

Nivell avançat 13 104 91 87,5

TOTAL 68 689 603

Des del 1990 fins al 2001 s’han presentat a les proves del certificat internacional un total de
4.864 presentats, dels quals han estat aptes 4.284.

Els dies 5, 6 i 7 de juliol de 2001 va tenir lloc a Barcelona la Conferència Internacional sobre
Avaluació de Coneixements de Llengua a Europa en un Context Global, organitzada conjun-
tament per l’Associació d’Avaluadors de Llengua d’Europa (ALTE) i per la Generalitat de
Catalunya en el marc de les activitats commemoratives de l’Any Europeu de les Llengües.
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La conferència va ser inaugurada pel conseller de Cultu-
ra, el qual va donar la benvinguda als assistents, va re-
marcar la importància de l’aprenentatge de llengües i va
fer una descripció de la situació de la llengua catalana en
el context europeu, i pel senyor Michael Milanovic, presi-
dent d’ALTE, que va parlar del treball desenvolupat per
aquesta associació en el camp de l’avaluació de llengües
durant els seus deu anys d’existència.
L’objectiu de la conferència, a la qual van assistir tres-
centes cinquanta persones de trenta-cinc països diferents,
era reunir avaluadors de llengua tant d’Europa com de la
resta del món per intercanviar idees i experiències i pre-
sentar els resultats de diversos projectes de recerca. La
conferència va ser la primera i la més important celebra-
da a Europa en el camp de l’avaluació de llengües.

Els temes principals de la conferència es van centrar en
la relació entre les noves tecnologies i l’avaluació,

especialment en les innovacions produïdes en el camp de l’avaluació mitjançant la utilització
de les tecnologies de la informació, en l’ús dels exàmens dins dels sistemes educatius nacio-
nals i en el desenvolupament de projectes europeus com el Marc europeu de referència per a
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües i el carnet de llengües.

Hi va haver sis conferències plenàries i es van llegir setanta comunicacions en sessions paral·le-
les, entre les quals es va presentar el nou sistema de certificats de català de la Direcció
General de Política Lingüística i el curs a distància emprat per a la formació dels examinadors
dels exàmens de català. Les actes de la Conferència inclouran les conferències plenàries i
una selecció de les millors vint comunicacions presentades, entre les quals s’hi compta la de
la Direcció General de Política Lingüística.

6. La Delegació de la Generalitat a Madrid

La Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid
fa, entre altres activitats, la difusió de la llengua i la
cultura catalanes en aquesta ciutat. Destaquen, en
aquest camp, la concessió anyal del Premi Blan-
querna, 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
2001 ha estat concedit a Javier Tusell Gómez.

Pel que fa a les activitats de la llibreria, s’han venut
10.194 articles (llibres, vídeos i altre material en
català o referent a Catalunya), s’han organitzat al
voltant de vuitanta actes, amb una participació d’unes dues-centes persones.

En el camp de l’ensenyament del català, s’han organitzat catorze cursos de noranta hores per
a adults, amb un total de 253 alumnes; dos cursos intensius de quaranta-cinc hores, amb un
total de quinze alumnes, i quatre cursos de quaranta-vuit hores per a infants, amb un total de
quinze alumnes. També s’ha organitzat un curs de noranta hores a la Universitat Complutense,
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al qual han assistit trenta-cinc alumnes, i s’ha ofert un seminari de literatura catalana a la
mateixa universitat, que ha consistit en lectures de textos literaris catalans. El curs s’adreça a
filòlegs, estudiants i públic en general i s’articula en deu sessions d’octubre a maig i en llengua
catalana. El curs 2000-2001 el total d’inscrits va ser de vint-i-cinc.

Finalment, s’han organitzat exàmens oficials de català, als quals s’han inscrit noranta-tres
persones, de les quals vint-i-cinc han obtingut el certificat corresponent. També ha estat obert
a la llibreria el centre d’autoaprenentatge de català.

Des de la mateixa Delegació s’atén la formació en llengua catalana dels alumnes de la UNED
que el 2001 han estat un centenar.

7. La col·laboració amb el Govern del Quebec

Joshua Fishman, el professor jueu de nacionalitat nord-americana que tothom reconeix com
el pare dels estudis de sociolingüística, sosté la tesi que els únics supòsits de polítiques lin-
güístiques amb l’objectiu de revertir un procés previ de substitució lingüística que estan tenint
èxit són Catalunya, el Quebec i Israel. Potser és per això, perquè Catalunya i el Quebec són
els dos únics territoris occidentals i plenament democràtics on hi ha dues llengües en contac-
te, les dues oficials, i en què la llengua pròpia del territori ha estat sotmesa a un procés de
substitució, que els governs del Quebec i de Catalunya mantenen una relació estable de
cooperació.

La col·laboració en matèria de política lingüística 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 relacio-
nats 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 termino-
lògica.

El 2001 la relació entre els dos governs en aquest camp ha tingut les següents manifesta-
cions:

El 27 i 28 de febrer, s’ha participat a les Jornades sobre Política Lingüística i Empresa,
coorganitzades per l’Oficina de la Llengua Francesa del Quebec i el Govern basc, amb l’ob-
jectiu de contrastar les tècniques quebequeses i basques per introduir l’èuscar o el francès al
món econòmic amb l’experiència catalana. Les mateixes jornades han tingut una secció espe-
cífica per contrastar experiències en matèria de política terminològica en les quals ha partici-
pat el TERMCAT.

El 24 i 25 de març, la Direcció General de Política Lingüística va participar, per mitjà d’una
ponència sobre “Identitat nacional i política lingüística a Catalunya” en el Col·loqui Internacio-
nal “La diversitat cultural i les polítiques lingüístiques” en el món, organitzat pel Govern del
Quebec en el marc del gran debat públic que ha estat els “Estats generals sobre el present i el
futur de la llengua francesa al Quebec”, que ha tingut lloc entre juliol del 2000 i agost de 2001
i que ha comptat amb la col·laboració de la Generalitat.

El 24-26 d’abril els dos governs han participat en la Primera trobada entre Catalunya i Quebec
sobre Diversitat cultural, identitat i llengua: el paper de l’educació organitzada pel Departament
de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida, amb la col·laboració de la Fundació
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Jaume Bofill, la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l’Associació d’Estudis Canadencs de la Universitat de Barcelona, el
Departament d’Ensenyament, la Universitat de Mont-real, el Ministeri de Relacions Ciutada-
nes i d’Immigració i el Ministeri de l’Educació de Quebec i la seu del Quebec a Barcelona.

Aquesta trobada va permetre als investigadors fer un seguiment de plantejaments teòrics, les
metodologies utilitzades i els resultats obtinguts, així com fer estudis comparatius i anàlisis
sobre l’escolarització d’immigrants i la desigualtat educativa.

Entre d’altres participacions conjuntes o compartides, el viceministre responsable de Política
Lingüística del Quebec, Guy Dumas, i el director general de Política Lingüística, Lluís Jou, hi
han exposat i contrastat, en sessions obertes al debat, les dues respectives polítiques lingüís-
tiques. En ocasió d’aquesta jornada s’ha mantingut una reunió de seguiment de la col·laboració
entre els dos governs i s’ha establert el programa de noves actuacions conjuntes per al 2002
i 2003.

El 14, 15 i 16 de novembre, l’Oficina de la Llengua Francesa ha assumit la participació d’un
tècnic al II Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística d’Andorra.

Al marge de la col·laboració en el camp estricte de la política lingüística, el COPEC, amb la
col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, ha facilitat la participació d’autors cata-
lans al festival de poesia de Trois Rivières.

8. Altres actuacions

La Direcció General de Política Lingüística ha participat en els congressos, conferències o
esdeveniments internacionals següents:

• S’ha participat en el Partnership for diversity Forum 2001, que va tenir lloc a Dublin, del 31
de gener al 3 de febrer. Organitzat pel Welsh Language Board i la Viceconselleria de Polí-
tica Lingüística del Govern basc.

• Es va rebre a la Direcció General de Política Lin-
güística, la visita dels estudiants en pràctiques
de la Universitat de Perpinyà, els dies 7, 8 i 9 de
febrer. El motiu de l’estada dels estudiants és
programar un seguit de visites amb sessions in-
formatives sobre la Direcció General, el
TERMCAT i el Consorci per a la Normalització
Lingüística. Aquesta visita s’emmarca dins del
conveni de col·laboració signat entre el Departa-
ment de Cultura i la Universitat de Perpinyà.

• Sessió de formació per a professors de català de
Madrid, 16 de febrer de 2001.

• Visita de la delegació del País de Gal·les a la
Direcció General de Política Lingüística, els dies
19 i 20 de febrer, amb motiu de l’elaboració d’un
pacte específic sobre col·laboració en matèria de
llengua. Des de la Direcció General de Política
Lingüística es va preparar un programa per ex-
plicar què fem a Catalunya en matèria de llen-
gua amb visites a la Direcció General, al Con-
sorci per a la Normalització Lingüística i al
TERMCAT.
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• I Reunió plenària ALTE (Associació d’Avaluadors de Llengua d’Europa), que va tenir lloc a
Perugia, els dies 18, 19 i 20 d’abril de 2001.

• Assistència a Expolingua en representació de la Direcció General de Política Lingüística.
Madrid, 18-22 d’abril de 2001.

• Presentació de la traducció catalana del document del Consell d’Europa Un marc europeu
de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües a Madrid. Cele-
bració del Dia Europeu de les Llengües, 26 de setembre de 2001.

• Participació a la Fira de les Llengües a Astúries 3, 4 i 5 de maig de 2001.

• Participació en l’Encuentro de Lenguas y Culturas dins el projecte KELTIC (Knowing European
Languages To Increase Communication/Conocer lenguas europeas para comunicarse mejor,
del 3 al 5 de maig de 2001. Va tenir lloc a Oviedo (Astúries).

• 33a. Universitat Catalana d’Estiu. Prada de Conflent, del 15 al 25 d’agost. S’ha coordinat
l’organització de quatre cursos, en el marc del conveni de col·laboració subscrit pel Depar-
tament de Cultura.

• S’ha participat a la 6a. Universitat d’Estiu organitzada per Regions et Peuples Solidaires
(R&PS) a Còrsega, a la seu de la Universitat Pasquale Paoli, situada a la vila de Corte, que
va tenir lloc del 20 al 26 d’agost. La Direcció General de Política Lingüística hi va fer una
conferència sobre les eines de desenvolupament de les llengües i l’experiència de Catalunya.

• VII Congreso de Sociología. Organitzat per l’Associació Espanyola de Sociologia de la
Universitat de Salamanca, del 19 al 22 de setembre de 2001. Presentació d’una ponència i
una comunicació sobre “Els usos lingüístics en la retolació d’establiments” i “La publicitat
estàtica exterior en sis ciutats de Catalunya”, treballs encarregats per la Direcció General
de Política Lingüística a J. M. Aragay i A. Collado, professors de la Universitat de Barcelona.

• S’ha participat en la Trobada de Llengües de la Unió Europea, organitzada pel Wales
European Centre, que va tenir lloc a Brussel·les els dies 15 i 16 d’octubre.

• Assistència al congrés Policy into Practice for Lesser-Used Languages. Organitzat pel British
Council. Cardiff, del 30 de setembre al 5 d’octubre de 2001.

• Trobada sobre Planificació Lingüística, organitzada pel Welsh Language Board. Brussel·les,
15 i 16 d’octubre.

• Participació en la V Jornada Llen-
gua, Treball i Societat, organitzada
per la Unió General de Treballadors
de Catalunya, la Unió General de
Treballadors de les Illes Balears i la
DFDT del Llenguadoc-Rosselló. Va
tenir lloc a Palma el 18 i 19 d’octu-
bre de 2001.

• Euskararen Herritik Mundairi Begira.
Organitzat per l’Ajuntament de
Leioa, Diputació Foral de Navarra,
el Govern basc, l’Institut de Socio-
lingüística del País Basc i la
UNESCO Etxea. Leioa, 19 d’octu-
bre de 2001. Presentació de la comunicació “La promoción de la diversidad lingüística:
estrategias de futuro”.

• Participació en el col·loqui internacional L’Arrenavida de las Lengas en l’Euròpa deu Sègle
XXIau, a Vilhèra (Occitània), de l’1 al 3 de novembre de 2001.
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• El Departament de Cultura va participar a la reunió de la Comissió D de Culture, Education
et Formation, Jeunesse, Médias et Technologies de l’Information, Sport de l’Assemblea de
les Regions d’Europa, que va tenir lloc a Castries els dies 8 i 9 de novembre.

• II Reunió plenària ALTE, que va tenir lloc a a Budapest, els dies 14, 15 i 16 de novembre de
2001.

• Assistència a Expolingua en representació de la Direcció General de Política Lingüística.
Berlín, del 16 al 19 de novembre.

• Participació en el Congrés Internacional de Llengües Minoritàries, organitzat per la Xunta
de Galicia a Santiago de Compostel·la els dies 22-24 de novembre de 2001.

• Col·laboració en les Jornades sobre la Llengua, la Història i la Cultura de Sardenya a l’Es-
cola i a la Societat. Sardenya, 23 i 24 de novembre de 2001. L’aportació de la Direcció
General de Política Lingüística va consistir en una síntesi sobre la política lingüística a
Catalunya durant els últims 20 anys.

• Col·laboració en el Col·loqui sobre Llengua i Literatura Catalanes, Basilea, 8 de desembre
de 2001, L’aportació de la Direcció General de Política Lingüística va consistir en una sínte-
si sobre la política lingüística a Catalunya durant els últims 20 anys.

D’altra banda, el Centre de Terminologia TERMCAT ha continuat la seva participació en dos
projectes europeus: TDCnet i Linmiter. El primer consisteix en la constitució d’una xarxa euro-
pea de centres d’informació en terminologia impulsat per la Comissió Europea en el marc del
Programa per a la societat de la informació multilingüe (MLIS). El projecte Linmiter, coordinat
per la Unió Llatina 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 Comuni-
tat Europea, té l’objectiu de fomentar el desenvolupament lexicogràfic i terminològic del cata-
là, el cors, el friülès, el gallec, el ladí, l’occità i el sard. El TERMCAT ha assumit la coordinació
del projecte terminològic específic i la formació dels terminòlegs de les altres llengües que hi
participen.

L’any 2001, la Secretaria d’Afers Religiosos del Departament de la Presidència ha organitzata
Roma l’exposició Germinabit, sobre el llibre català de temàtica religiosa al segle XX. Aquesta
exposició s’ha mantingut durant els mesos de setembre i octubre de 2001 al Palazzo de la
Cancelleria de Roma i és una mostra de la vitalitat i la presència de l’Església catòlica catala-
na al llarg del segle passat. Germinabit, que ha estat conformada per quatre biblioteques
catalanes, exhibeix uns 750 llibres de temàtica religiosa en llengua catalana, un 20% de la
producció global del segle XX. Entre aquests hi ha dos exemplars de L’Atlàntida i el Canigó
que Jacint Verdaguer va signar i va fer arribar al papa Lleó XIII.

9. El COPEC

El Decret 227/1991, de 7 de maig, va constituir el Consorci per a la
Projecció Exterior de la Cultura (COPEC), amb la finalitat d’impul-
sar intercanvis culturals amb grups o institucions de fora de
Catalunya, promoure la participació de la cultura catalana en els
esdeveniments, les activitats i els mercats internacionals, realitzar
i coordinar activitats de projecció i promoció de la cultura catalana
a l’exterior.

L’any 2001, el COPEC ha executat un pressupost de 334 milions
de pessetes, vint-i-set menys que l’any anterior a causa del tras-
pàs a l’Institut Català d’Indústries Culturals de Catalan Films a partir del 15 de juliol. El CO-
PEC, que té oficines a Berlín, Brussel·les, Londres, Copenhaguen, Milà i París, ha continuat
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donant suport a diverses activitats i missions cultu-
rals a l’exterior, algunes de les quals tenen relació
amb la difusió de la llengua catalana.

En concret, el COPEC ha concedit quaranta-vuit
ajuts per a actuacions musicals i teatrals d’artistes
o grups catalans a l’estranger, com és el cas de les
actuacions la Companyia Elèctrica Dharma a
Rotterdam, de Dusminguet a Amsterdam, de Maria
del Mar Bonet a Rudolstatd, de Joan Isaac i Marina
Rossell a Sud-amèrica, i set més per a la presenta-

ció 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 al Liber 2001, a Madrid
i Barcelona, així com a l’organització del Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor.
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XVI. LA COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

1. L’autoritat normativa de l’Institut d’Estudis Catalans i els seus projectes de recerca
en matèria de llengua catalana

En una societat desenvolupada i complexa com és la catalana, la normativa lingüística tant, el
lèxic com la gramàtica, ha d’estar codificada i formalitzada d’una manera unívoca i estandar-
ditzada. En el cas del català, que durant segles ha estat exclòs de les escoles i les universitats,
de les institucions públiques i de la premsa escrita, disposar d’una normativa unificada és un
requisit previ i imprescindible de qualsevol política de recuperació de la llengua en els usos
cultes i formals.

Aquesta fou la voluntat d’Enric Prat de la Riba quan,
el 1907, va crear l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
amb la finalitat de normativitzar la llengua catala-
na, promoure’n el prestigi i fomentar els estudis fi-
lològics. 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
cabdal perquè la llengua catalana superés el perío-
de de la dictadura i perquè fos possible la seva rà-
pida introducció a l’escola, l’Administració, els mit-
jans de comunicació i la vida social entre 1931 i
1938 i novament a partir de 1978. D’aquesta mane-
ra va ser possible iniciar de manera immediata po-
lítiques tendents a promoure el coneixement i l’ús
de la llengua sense necessitat de destinar esforços
a debatre quina era la normativa lingüística que calia
aplicar, cosa que sí va passar, en certa manera, al
País Basc i a Galícia.

El Reial decret 3118/1976, de 26 de novembre, va
comportar el reconeixement de l’autoritat normati-
va de l’Institut per a tot l’àmbit territorial de la llen-

gua catalana per part de l’Estat espanyol. En el marc de la política lingüística iniciada per la
Generalitat, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l’auto-
ritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, que el reconeix com a institució encarregada
d’establir i actualitzar la normativa lingüística del català. En el mateix sentit, l’article 6 de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, estableix que correspon a l’Institut d’Estudis
Catalans l’autoritat lingüística, que l’exerceix per mitjà de la seva Secció Filològica. D’acord
amb aquestes disposicions 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. La Direcció General de
Política Lingüística té, entre les seves funcions, la de garantir l’aplicació de la normativa de
l’Institut d’Estudis Catalans a l’administració de la Generalitat.

L’autoritat de l’Institut d’Estudis Catalans no s’ha de considerar discutida ni afeblida per la
constitució, l’estiu de 2001, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, creada per les Corts
valencianes en la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de creació de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (DOGV 3334, 21 set.; BOE 252, 21 oct.).

A més de la seva funció com a acadèmia de la llengua, l’Institut d’Estudis Catalans estén la
seva activitat a altres camps de la investigació històrica, artística, social i científica. És per
aquest motiu que, d’acord amb els seus estatuts, l’Institut s’organitza en cinc seccions, que
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són la Filològica, la Històrico-arqueològica, la de Ciències Biològiques, la de Ciències i Tecno-
logia i la de Filosofia i Ciències Socials. Actua, doncs, com a acadèmia de la llengua catalana,
de manera que contribueix al procés de recuperació de la llengua catalana; com a institut de
catalanística, participant en la investigació sobre tots els aspectes de la història i la cultura
catalana; i com a centre promotor i difusor de la recerca en tots els camps del coneixement,
amb la qual cosa contribueix a enriquir el patrimoni del país. L’IEC també contribueix a la
difusió social de l’activitat científica en català per mitjà de les seves vint-i-cinc societats filials
i gestiona algunes fundacions com és el cas de la Fundació Mercè Rodoreda.1 Pel que fa a
l’organització de l’Institut, en les sessions del Ple dels dies 22 de gener, 19 de febrer i 2 d’abril
es va aprovar una reforma dels estatuts que va ser aprovada per Resolució del conseller de
Justícia de 17 de maig de 2001.

L’Institut exerceix l’autoritat lingüística per mitjà de la Secció Filològica, la qual s’organitza en
comissions permanents de treball, que són la de Lexicografia, la de Gramàtica, la d’Onomàs-
tica, 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 s’hi va
sumar el denominat Servei de Relacions Exteriors, que consta de l’Oficina de Correcció i
Assessorament Lingüístic i l’Oficina de Consultes i que el 2001 ha continuat la seva activitat
pròpia d’un servei d’assessorament qualificat.

Els principals projectes permanents en curs de la Secció Filològica durant el 2001 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

• Digitalització del Diccionari català-valencià-balear

Entre els actes organitzats per l’IEC directament relacionats amb la difusió de la seva activitat
en el camp de la llengua, es poden esmentar:

• El 22 de març, el de presentació a Barcelona de l’anomenada Lletra de convit 2001 en el
marc de l’Any Mossèn Alcover, promogut per les institucions de les Illes Balears, en el qual
Joan Veny i Aina Moll recordaren A. M. Alcover i Joaquim Rafel presentà el projecte de la

digitalització del Diccionari català-valencià-balear.

• El 18 d’abril, la seva participació en el Congrés
Internacional de Toponímia i Onomàstica Catala-
nes, celebrat a València.

• El 19 d’abril, la presentació de l’anomenat Portal
de dades lingüístiques, incorporat en el web de l’IEC,
que permet consultar en línia el Diccionari de la llen-
gua catalana, el normatiu de l’IEC, i el Corpus tex-
tual Informatizat de la llengua catalana.

• El 9 de maig, la presentació del Diccionari manual

1.  L’activitat de l’IEC i les seves societats filials és ressenyada a bastament a la Memòria que publica cada any l’Institut. Pel
que fa a les societats filials, el 2001 s’ha editat el Directori de les societats filials de l’IEC.
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de la llengua catalana, edició venal, que va ser presidida per la consellera d’Ensenyament,
Carme-Laura Gil,

• El 29 i 30 de novembre, la celebració de les Segones Jornades per a la Cooperació en
l‘Estandardització Lingüística, que van inaugurar el president de la Secció Filològica, J. A.
Argenter, i els directors generals de Política Lingüística de Catalunya i de les Illes Balears.

Per la seva significació en relació amb el reconeixement de la unitat de la llengua catalana
s’ha de remarcar la celebració, el 4 de maig, de les jornades científiques De fronteres i mil-
lennis: la Franja, any 2001 i la inauguració, el 7 de juny, de la seu de l’Institut a Castelló de la
Plana, que se suma a la que l’Institut té, des de 2000, a la Universitat de Perpinyà.

2. El suport financer de la Generalitat a l’Institut d’Estudis Catalans

Com a acadèmia de la llengua i institució de recerca, l’Institut d’Estudis Catalans rep el suport
institucional de la Generalitat, el Govern de la qual també li 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 420 milions de
pessetes (400 l’any 2000), a la qual cal sumar 53.400.000 pessetes més de la CIRIT. També
rep altres aportacions finalistes per a projectes concrets a càrrec de la Comissió Interde-
partamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) i d’altres departaments de la Genera-
litat, que aporten fons afectats a projectes concrets, que l’any 2001 van sumar 142.000.000 de
pessetes. El Govern de l’Estat ha aportat a l’IEC, el 2001, uns altres 226 milions, 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 de Catalunya ha finançat, amb
un cost de 24 milions de pessetes l’any 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.
Igualment s’ha assumit el compromís, que serà efectiu a partir de 2002, d’estendre aquest
finançament a una part de la segona fase.

3. Col·laboracions especials

L’any 2001 ha continuat la relació de col·laboració especial entre el Govern i l’Institut d’Estudis
Catalans que permet l’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
Tal com s’ha ressenyat en el capítol que correspon a l’onomàstica, la Resolució 563/V del
Parlament de Catalunya va instar el Govern de la Generalitat a elaborar, amb la col·laboració
de l’Institut d’Estudis Catalans, el Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya,2

que ha de permetre normalitzar i oficialitzar els topònims de Catalunya. L’Oficina d’Onomàstica
ha assumit aquesta col·laboració i ha revisat els més de 40.000 topònims que ha de contenir
aquest Nomenclàtor i ha estudiat els casos conflictius. La col·laboració en aquest camp ha
enriquit les bases de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i les de l’Oficina d’Onomàstica.

2. Vegeu el capítol  IV.1 d’aquest informe.
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La cooperació en el camp de la toponímia ha quedat institucionaltizada amb la creació, pel
Decret 59/2001, de 23 de gener, de la Comissió de Toponímia de Catalunya.

3.2 Les Jornades per a la Cooperació
La Direcció General de Política Lingüística,
amb la finalitat d’afavorir el màxim consens
possible entre tots els sectors implicats en
l’estadardització de la llengua catalana i esti-
mular el clima de diàleg entre els lingüistes i
l’IEC, sempre amb ple reconeixement de la
seva autoritat lingüística, va donar suport a
la realització de les Jornades per a la Coope-
ració en l’Estandardització Lingüística que va
organitzar la Secció Filològica a finals de
novembre. Les primeres Jornades van tenir
lloc el 1999 i les seves actes es van editar el
2000, també amb el suport de la Direcció
General.

Les Jornades de 2001 van tenir per objectiu el paper de la traducció en la creació de models
lingüístics en català: la influència dels traductors, editors i correctors, la possible reducció
estilística i la resposta del públic en diferents àmbits. Les II Jornades per a la Cooperació van
ser un pas més en les relacions dels diversos sectors implicats, d’una manera o altra, en
l’estandardització de la llengua. Hi van participar més de dues-centes cinquanta persones,
procedents de les universitats, dels mitjans de comunicació, d’editorials, d’empreses,
d’associacions i d’institucions.

Les Jornades es van organitzar en tres blocs. El primer bloc es va dedicar a l’àmbit general i
a la traducció literària; el segon es referia als textos que no es presenten, en principi, com a
traduccions: el doblatge, la subtitulació, la publicitat, les notícies d’agència o els textos jurídics
i administratius. En el tercer i darrer bloc de les Jornades es va tractar de la traducció automà-
tica i assistida per ordinador i es van analitzar els avantatges i les servituds d’aquests siste-
mes de traducció, a partir d’experiències concretes de l’àmbit dels mitjans de comunicació i de
l’Administració.
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XVII. LA PROTECCIÓ I EL FOMENT DE L’ARANÈS

1. El marc legal i la situació sociolingüística

L’article 3.4 de l’Estatut d’autonomia estableix que la parla aranesa serà objecte d’ensenya-
ment i d’especial respecte i protecció. I, en desplegament d’aquest precepte, la Llei 16/1990,
de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran, disposa que

• L’aranès, modalitat de la llengua occitana i pròpia d’Aran, és oficial a la Vall d’Aran, i també
ho són el català i el castellà, d’acord amb l’article 3 de l’Estatut d’autonomia.

• L’aranès ha d’ésser objecte d’ensenyament i d’especial respecte i protecció i se n’ha de
garantir l’ús tant en el sistema educatiu com en l’activitat de l’Administració de la Generali-
tat dels mitjans dependents de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) en el
territori de la Vall d’Aran.

• La Generalitat i les institucions de l’Aran han d’adoptar les mesures necessàries per garantir
el coneixement i l’ús normal de l’aranès i per impulsar-ne la normalització.

L’article 7 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, declara que els seus precep-
tes s’apliquen supletòriament a l’aranès i que mai no poden interpretar-se en perjudici de l’ús
d’aquest darrer. També conté normes específiques pel que fa a la toponímia i l’onomàstica, les
emissores de radiodifusió o el coneixement de l’aranès per part del personal al servei de les
administracions públiques.

La Llei 16/1990, de 13 de juliol, atribueix al Consell General la competència plena en tot el que
fa referència al foment i l’ensenyament de l’aranès, d’acord amb les normes de caràcter gene-
ral vigents a tot Catalunya en el camp de la política lingüística i educativa.

Com a conseqüència, 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 ajunta-
ments 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 (OFEA).

El 2001 el Departament de Cultura, per mitjà de la seva delegació a Lleida, ha elaborat un
estudi i un Pla d’actuació per al foment de l’ús de l’aranès a les oficines i unitats que l’Adminis-
tració de la Generalitat conserva a la Vall. Aquest Pla ha consistit en una anàlisi dels establi-
ments propis de la Generalitat a la Vall i dels àmbits competencials que hi conserva i té per
finalitat aconseguir que la totalitat de la retolació incorpori l’aranès, fer present la llengua
aranesa en els documents que genera la Generalitat a la Vall d’una manera estandarditzada,
promoure el coneixement de l’aranès per part del personal que hi és destacat i contribuir a
l’extensió de la presència de l’aranès a la Vall en col·laboració amb el Consell General i amb
ple respecte a les seves competències.

Igualment, el Departament ha fet pública una enquesta sobre el coneixement i els usos lin-
güístics a la Vall d’Aran el 2000, duta a terme per un equip de la Universitat de Lleida amb el
suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Direcció General XXII de la Comissió Europea.
L’estudi denota un creixement del coneixement declarat de l’aranès (que el 2000 arriba al
68,1% de la població que el parla i el 35,8 que el sap escriure),1 però un descens de l’ús

1. El 1996, segons el Mapa Sociolingüístic de Catalunya, el sabia parlar el 64,8% i el sabia escriure el 25%. Al conjunt de
l’Occitània francesa el sap parlar el 16%.
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declarat, de manera que només un 36,4% de la població de la Vall el parla habitualment a
casa; el 42,5%, amb els veïns; el 36,9%, als bars, i el 22,5%, a la feina. Per tal de comprovar
el resultat d’aquest estudi i tenir un coneixement més aprofundit de la situació de l’aranès,
l’Institut d’Estadística de Catalunya, d’acord amb la Direcció General de Política Lingüística i
l’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès, i coincidint amb les tasques de recollida
d’informació que es realitzaven per a l’elaboració del cens de població, ha fet una enquesta
casa per casa per conèixer-ne l’ús familiar.

2. L’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès

2.1. Assessorament
El Consell General d’Aran exerceix les competències que li corresponen en matèria de políti-
ca lingüística per mitjà de l’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès, que té com a missió
la promoció de la llengua pròpia d’Aran. La dirigeix un coordinador. L’Oficina fa tasques d’as-
sessorament, amb la correcció i la traducció de textos curts i la resolució de consultes lingüís-
tiques i també amb l’organització de cursos d’aranès. L’any 2001 s’han fet cent trenta-quatre
traduccions, 382 correccions i s’han resolt cinc-centes setze consultes lingüístiques. En col·-
laboració amb la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la
Generalitat s’ha elaborat una pàgina web per a l’OFEA, dins del web de la llengua catalana del
Departament, cosa que permet tenir a Internet informació diversa sobre l’aranès i recursos
lingüístics en occità.

2.2. Ensenyament obligatori i d’adults
En el curs 2000-2001 s’han matriculat cent cinquanta-cinc persones als cursos d’aranès per a
adults.

En l’àmbit de l’ensenyament obligatori s’ha fet plenament efectiva la transferència de compe-
tències en matèria de formació del professorat en llengua aranesa i dels auxiliars de conversa
i de publicació de llibres de text. Durant el curs 2000-2001, s’han seguit dos seminaris entre el
professorat, un de història de la Vall d’Aran i un altre per a l’elaboració d’un vocabulari bàsic.
Per al curs 2001-2002 se n’han concedit dos més: història de la Vall d’Aran, com a continuació
de l’anterior, i la traducció i adaptació del llibre de text de socials de 5è. També s’ha promogut
l’acabament del vocabulari bàsic, iniciat l’any 2000 pel professorat, per publicar-lo al llarg del
2002. S’han treballat amb el Servei d’Ensenyament del Català (SEDEC) el seguiment de la
experiència de promoció de l’aranès en els espais de lleure (monitors de jocs de pati) i el
Seminari de Seguiment de la Didàctica de les Llengües per a les Escoles del Baix Aran.

Com a activitats de reforç s’ha continuat i ampliat la publicació de llibres de text, s’ha iniciat la
difusió de Merliquin, la primera cartera de jocs didàctics per a l’aprenentatge de l’aranès, i
s’han organitzat quatre sessions d’auxiliars de conversa.

En relació amb l’ensenyament per a mestres i professors i alumnat en general fora de la Vall
d’Aran, hi ha hagut continuïtat en la col·laboració amb la Universitat de Lleida, de manera que
s’ha dotat un professor més d’aranès, gràcies al conveni entre aquesta Universitat i els depar-
taments d’Universitats, Ensenyament i Cultura de la Generalitat, que doten a parts iguals el
cost de la plaça. D’aquesta manera, s’imparteixen a Lleida els nivells que permeten que els
estudiants puguin demanar plaça a la Vall d’Aran amb coneixement suficient de l’aranès.
També s’ha signat un altre conveni a la mateixa Universitat per facilitar cursos d’aranès per a
els estudiants de la Universitat que el vulguin aprendre.

2.3. Relacions institucionals amb Occitània
L’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès té contacte amb la resta d’Occitània. De l’any
2001 cal destacar que
• S’han mantingut les relacions amb el Centre Interregional de Desenvolupament de l’Occità

(CIRDOC) de Besiers, i, entre d’altres accions, s’ha concretat un acord amb l’Ajuntament de
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Viella perquè ambdues institucions intercanviïn llibres, de manera que la recentment inau-
gurada Biblioteca de Viella rebrà les col·leccions de llibres del CIRDOC i aquest rebrà els
llibres escrits en aranès.

• Des de l’Oficina s’ha donat suport continuat a l’Eurocongrés 2000 dels espais Occitanoca-
talans, de manera que s’ha convertit en un altaveu de difusió d’aquest congrés de congres-
sos i ha contribuït a organitzar-hi diverses manifestacions en l’àmbit del dret i institucions,
en l’àmbit de la llengua i de les manifestacions religioses.

• S’han mantingut relacions amb les Valls Occitanes d’Itàlia, reunides amb la denominació
d’Espai occità, i també s’han continuat les accions per establir contactes amb cultures lapo-
nes de Suècia.

• Conjuntament amb la Direcció General de Relacions Exteriors del Departament de Gover-
nació s’han mantingut reunions de treball per promoure la presència de la Generalitat i del
Consell General d’Aran a les organitzacions occitanes i occitanistes.

• S’ha negociat un conveni per a l’edició conjunta de materials per a les escoles amb el
Departament dels Alts Pirineus, i, per facilitar l’intercanvi i mantenir relacions culturals,
s’han portat a terme contactes amb escoles i petits ajuntaments d’Occitània, amb l’Institut
Occitan de Pau, i amb el CIRDOC de Besiers. També s’ha intervingut en l’Associació d’Al-
caldes i Electes Occitans

2.4. Promoció del llibre i la creació literària i la premsa en aranès
Entre les activitats de dinamització cultural i lingüística que promou l’Oficina,

• S’ha organitzat la XI edició del concurs literari anual de Mossèn Condò Sambeat per a
mainada i joves, al qual s’han presentat un total de cent cinquanta-tres obres, que correspo-
nen: seixanta-vuit al nivell A, cinquanta-set al nivell B, vint-i-tres al nivell C i cinc al nivell D.

• S’ha creat el I Premi Aran de Literatura en les categories de prosa i poesia, amb la finalitat
de potenciar la creació literària per a adults. El 2001 s’hi han presentat quinze obres: vuit en
l’apartat de poesia i set en el de narració.

• Coincidint amb les Jornades Universitàries Occitanocatalanes, l’Institut d’Estudis Ilerdencs
va anunciar la creació del premi Les Talúries per a contes en llengua occitana, dotat amb
3.000 euros.

• S’ha continuant amb la publicació de la col·lecció “Solei d’Autan”.

D’altra banda, durant l’any 2001 s’han editat en aranès les publicacions següents:

• Mapa dera Val d’Aran
• Mapamundi (Collaboracion damb diuèrses organizacions Occitanes)
• Era Val d’Aran (Collaboracion damb Ministeri de Foment)
• Aran, ua escòla entà un pòble, de Joaquim Arenas
• Memòria , Narracions e Poèmes deth IX prèmi Mossen Condò
• Merliquin, Jòcs didactics
• Vacances en Aranés, reedicion
• Coneishement deth Miei Sociau e Culturau de EDB
• Mega 1, libre de lectura de Vicenç Vives
• Eth Jòc Popular e Tradicionau ena Val d’Aran (editat per IEI)
• Es Ossi d’Arties
• Religion Catolica 1 e 2 de Edebé
• Esquirò P5
• Esquirò P4
• Matematiques Cicle Iniciau Prumèr
• Ràdio e Television, credit variable 2au ESO
• Lengua e literatura Occitana Credit I 3au ESO
• Lengua e literatura Occitana Credit Comun 2au ESO
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• Lengua e literatura Occitana Credit II 3au ESO
• Papèrs Sindicaus (publicat per CCOO)
• Era Equipa de Remosigaires
• Era Val d’Aran de Pascual Madoz (publicat per Edicions Araneses amb la col·laboració
del Consell General d’Aran)

L’any 2001 s’ha iniciat la publicació d’Era Garbèra, revista per a nens i nenes en aranès, de
periodicitat bimensual, editada en format de còmic i a color, que s’ha distribuït entre tots els

escolars des de 1r fins a 6è de la Vall d’Aran mitjan-
çant els auxiliars de conversa que els la porten i la
llegeixen amb ells, i fan els experiments. El primer
número tenia vuit planes i ha arribat a les vint-i-qua-
tre planes en el número 4.

2.5. Les Jornades Universitàries Occitanocatalanes
Entre el 16 i el 21 de juliol de 2001 han tingut lloc les
Quartes Jornades Universitàries Occitanocatalanes
l’acte inaugural de les quals va ser presidit pel síndic
d’Aran, Carlos Barrera, i el conseller en cap de la
Generalitat, Artur Mas. Aquestes jornades les orga-
nitza 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, i s’emmarquen en els actes
de l’Eurocongrés. Enguany s’ha volgut donar una aten-
ció especial a les institucions jurídiques tradicionals
de l’Aran.

Entre les conferències i actes que es varen realitzar
durant les Jornades destaquem especialment les que han tingut com a matèria Incentivacion
der usatge dera lengua en espacis de léser, l’Aran: es nòms e era tèrra i Er aranés ena Univer-
sitat de Lhèida, així com els actes Cors d’immersion lingüistica en aranés, el Seminari: Archius,
bibliotèques e musèus: eth sòn futur en jòc Archiu Generau d’Aran i el Seminari Institucions de
Dret Privat aranés.

2.6. La revisió de la toponímia aranesa
L’any 2001 l’Oficina ha treballat amb la Comissió de Toponímia de Catalunya i l’Institut d’Estu-
dis Catalans per realitzar la correcció de la toponímia aranesa, que afecta els 850 topònims
que inclou el mapa 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, en el marc dels treballs per
elaborar el Nomenclàtor toponímic oficial de Catalunya. El treball ha permès de suggerir un
20% de correccions a la base de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. L’Institut d’Estu-
dis Ilerdencs ha col·laborat amb aquesta actuació amb la dotació d’una beca per a la compro-
vació i correcció dels topònims aranesos.

D’acord amb el Decret 59/2001, de 23 de gener, sobre l’ús de la toponímia, el Consell General
de la Vall d’Aran s’ha incorporat a la Comissió de Toponímia de Catalunya.

3. Campanya per a la introducció de l’aranès a la Justícia i el dret

Els anys 2000 i 2001 el Consell General d’Aran ha promogut tot un seguit d’actuacions per
iniciar un procés d’introducció de l’aranès a la Justícia que s’ha materialitzat amb la signatura
d’un conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consell
General del Poder Judicial. El 25 d’abril, el Consell General va aprovar-lo per unanimitat del
Ple i es va signar el 16 de juny a la Casa del Senyor d’Arròs, dins dels actes de la Festa d’Aran,
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per part del senyor Francesc Caminal, representant del Consell General del Poder Judicial, el
conseller de Justícia, Josep Delfí Guàrdia, i el síndic d’Aran, Carlos Barrera.

En compliment d’aquest conveni, el mes de novembre es
va dictar la primera sentència judicial en aranès al Tribunal
Contenciós Administratiu de Lleida i el Consell General ha
convocat un premi sobre institucions jurídiques araneses,
dotat amb 3.000 euros, amb la voluntat d’investigar i recu-
perar la peculiaritat jurídica del país. El premi es lliurarà el
dia 17 de juny de 2002, dins dels actes de la Festa d’Aran.

En aquest mateix sentit, s’han impulsat els estudis sobre
aspectes jurídics propis de la Vall d’Aran, com és el cas de
la Jornada del 17 de juliol, organitzada amb el suport del
Departament de Justícia, sobre el dret de Mieja Guadanheria
(conferència del senyor Mezquita del Cacho) i el dret de
torneria (conferència del senyor Vicenç Simó). Les inter-
vencions han estat publicades.

4. El Decret regulador de les certificacions que expedeix el Consell General d’Aran
sobre els coneixements d’aranès

El DOGC núm. 3398 de 29 de maig 2001 publica la Resolució de la Sindicatura d’Aran, de 3
de maig, per la qual s’aprova la normativa reguladora dels nivells i els certificats que expedeix
el Consell General d’Aran sobre coneixement d’aranès. Se’n pot consultar el text a la pàgina
web Llengua catalana http://cultura.gencat.es/llengcat/aran/docs/certresol.pdf.

Els certificats que estableix aquesta Resolució, el text de la qual va ser aprovat per unanimitat
pel Ple del Consell General el dia 25 d’abril són: certificat A de coneixements orals bàsics,
certificat A1 de coneixements orals i escrits bàsics, certificat B de coneixements orals i escrits
elementals, certificat C de coneixements orals i escrits mitjans i diploma de mestre d’aranès.
També regula els coneixements de cada nivell, la certificació que cal per exercir de professor
de primària o de secundària a la Vall d’Aran i dóna per extingida la Junta Permanent de
l’Aranès, tot delegant en l’Oficina de Foment i Ensenyament tot el desplegament de l’ensenya-
ment d’aranès, i n’ha publicat les orientacions adequades.

5. L’Institut d’Estudis Aranesos

El 2001 la Comissió de Codi Lingüístic,
impulsada per l’Oficina de Foment i
Ensenyament de l’Aranès el 1999, ha
estat convertida en el Departament de
Lingüística de l’Aranès per acord del Ple
del Consell General d’Aran de 14 de
març de 2001. El 20 de juliol de 2001,
promogut pel Consell General d’Aran i
per la Direcció General de Política Lin-
güística, el Departament va ser presen-
tat amb tota solemnitat en un acte cele-
brat a l’església d’Arties, que va comp-

tar amb la presència del Síndic d’Aran, del conseller de Cultura de la Generalitat, del president
de l’Institut d’Estudis Catalans i del president de l’Institut d’Estudis Occitans.

Entre els objectius del Departament hi ha ser la primera secció del futur Institut d’Estudis
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Aranesos. El Departament de Lingüística, que té la mateixa composició que la Comissió de
Codi Lingüístic, sense perjudici de la unitat de la llengua occitana, ha assumit les funcions
normatives respecte de l’aranès i, en concret, elaborar projectes i fer investigacions sobre
l’aranès, llengua occitana d’Aran; proposar al Consell General estudis i resolucions relacionats
amb l’aranès. Des de la seva creació, el Departament de Lingüística ha treballat en qüestions
lingüístiques i en la elaboració del Reglament, el qual ha de servir de model per a la creació
del futur Institut d’Estudis Aranesos. També s’han treballat qüestions de toponímia relaciona-
des amb la toponímia major, per donar el seu vistiplau al treball que organitza el Consell
General en aquesta línia, a fi de poder-lo incorporar al Nomenclàtor toponímic oficial de
Catalunya. El Consell General d’Aran ha facilitat un local a la Casa del Senyor d’Arròs com a
seu del futur Institut.



XVIII. L’Any Europeu de les Llengües

179

XVIII. L’ANY EUROPEU DE LES LLENGÜES

1. La Decisió europea

La Decisió 1934/2000/CE, del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 17 de juliol de
2000, impulsada per la Comissió Europea a iniciativa de la comissària Viviane Reding, decla-
ra l’any 2001 Any Europeu de les Llengües (AEL), amb els objectius de:

• Fomentar la sensibilització de la ciutadania sobre la riquesa de
la diversitat lingüística i cultural a la Unió Europea. L’existència
a Europa de prop de seixanta llengües és una de les seves ca-
racterístiques essencials. D’aquí l’eslògan “Les llengües, rique-
sa d’Europa”.

• Encoratjar el multilingüisme, difondre
entre el públic els avantatges de dominar
diversos idiomes com a clau del desen-
volupament personal i professional i fo-
mentar l’aprenentatge permanent dels

idiomes. Aquesta és la base de l’eslògan comunitari  “Les llengües obren portes”.

La Decisió sobre l’establiment de l’Any Europeu de les Llengües estableix que les mesures que
s’hi preveuen “han d’estar dirigides als idiomes oficials de la Comunitat, juntament amb l’irlan-
dès i el luxemburguès i altres idiomes determinats pels estats membres a l’efecte de l’aplicació
de la Decisió”. El català ha estat present a l’Any Europeu per decisió del Govern espanyol.

El programa europeu ha constat en essència de:

• La conferència de llançament, celebrada a Lund (Suècia) del 18 al 20 de febrer de 2001,
organitzada pel Ministeri d’Educació i Ciència de Suècia, a la qual van assistir el conseller
de Cultura, Jordi Vilajoana, i el director general de Política Lingüística, Lluís Jou, com a part
de la delegació espanyola.

• La Setmana Europea per a l’Aprenentatge de Llengües, que es va celebrar a tot Europa del
5 a l’11 de maig. A Catalunya se’n van fer ressò les escoles d’idiomes, amb l’organització de
jornades sobre llengües estrangeres a Lleida i Tarragona, i el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística i els centres de formació d’adults, amb el tractament d’aquest tema en el
marc de les seves pròpies activitats docents.

• El Dia Europeu de les Llengües, que es va celebrar també a tot Europa el 26 de setembre,
que pot tenir continuïtat en el temps.

• La conferència de tancament, els dies 7 i 8 de desembre a Bèlgica, coincidint amb la
presidència belga.

En l’àmbit de l’Estat espanyol, el Ministeri d’Educació i Cultura va ser designat organisme “nacional”
per a la commemoració de l’Any Europeu de les Llengües i va constituir el Comitè Nacional de
l’Any Europeu de les Llengües el 23 de gener. La Generalitat participa tant en el Comitè com en
el Subcomitè Tècnic, que ha estat l’encarregat d’emetre els informes sobre els projectes presen-
tats per organitzacions de l’Estat espanyol a la Unió per sol·licitar ajuts europeus.

El Ministeri preveia d’organitzar mitja dotzena d’activitats al llarg de l’any. En el cas de Catalunya,
però, ha deixat, de fet, aquesta commemoració a les mans de la Generalitat.

2. La participació de la Generalitat i els objectius de l’Any des d’una òptica catalana

Atès que l’objectiu doble de l’any,

• la salvaguarda de la diversitat lingüística d’Europa i
• el foment del multilingüisme,
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coincideix amb el de la política lingüística del Govern de Catalunya, es va aprovar el Decret
43/201, de 6 de febrer, que constitueix la Comissió Interdepartamental per a l’Any Europeu de
les Llengües, que presideix el conseller de Cultura. D’aquesta manera, s’ha volgut remarcar
que la commemoració de l’Any, a Catalunya, no té sentit si no es fa des de l’òptica de la
llengua catalana i subratllant que el català és una llengua com qualsevol altra de les llengües
d’Europa.

El Decret estableix que

• Tots els departaments i organismes de la Generalitat que tenen al-
guna cosa a veure amb l’ensenyament de llengües, inclosa la cata-
lana, o amb la promoció del català posen en comú les seves activi-
tats. Patronat Català Pro Europa, departaments d’Ensenyament; Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació; Cultura, i Benestar
Social, Consorci per a la Normalització Lingüística, TERMCAT i
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

• La Generalitat es coordina amb les institucions del govern d’altres
territoris de parla catalana. S’han fet actuacions amb el Govern de
les Illes Balears i amb el d’Andorra, com són l’edició catalana de la
documentació de l’Any, l’opuscle El català, llengua d’Europa, la par-
ticipació a les fires sobre llengües de Madrid, Berlín i París, l’organit-
zació del Congrés Europeu de Planificació Lingüística o el Simposi
sobre l’Ensenyament del Català a No Catalanoparlants.

Els objectius establerts per la Comissió en relació amb l’Any Europeu
de les Llengües han estat,

A.  Pel que fa al foment del multilingüisme

A.1. Promoure el coneixement d’una llengua estrangera com a mínim per part de la ciuta-
dania catalana:
Cal destacar la decisió del Consell Interuniversitari de Catalunya que ha establert que,
per obtenir la llicenciatura, tots els nois i noies que comencen enguany una carrera
universitària a Catalunya han d’acreditar un determinat grau d’almenys una llengua
estrangera.

A.2. Aconseguir que el català tingui la mateixa consideració que la resta de llengües euro-
pees pel que fa al seu ensenyament a l’estranger i també a l’interior. En aquest punt,
cal destacar, com a gests polítics,

—L’aprovació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català, que ha adaptat el sistema de certificats de català a les
directrius del Consell d’Europa i de l’Associació d’Examinadors de Llengües a Europa
(ALTE).

—L’edició en català del Marc europeu de referència per a l’aprenentatge, l’ensenya-
ment i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa, que es va presentar juntament
amb les versions castellana, basca i gallega a la Trobada de Centres d’Autoaprenen-
tatge, celebrada el març de 2001 a Barcelona, i a Madrid, al Círculo de Bellas Artes
el dia 26 de setembre en un acte de celebració del Dia Europeu de les Llengües.

—La Conferència Internacional sobre l’Avaluació de Coneixements de Llengua a Europa
en un Context Global, celebrada a Barcelona el juliol de 2001 amb experts de totes
les llengües, amb l’objectiu d’aproximar els sistemes d’exàmens i els nivells de cer-
tificats.

—La convocatòria del Tercer Simposi sobre l’Ensenyament del Català a No Catala-
noparlants, que tindrà lloc a Vic el setembre de 2002.
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B) Pel que fa a la defensa de la diversitat lingüística

B.1. Remarcar que la política lingüística de la Generalitat en relació amb el català contri-
bueix d’una manera permanent a la defensa de la diversitat lingüística, i que el català
no és una llengua minoritària i el seu reconeixement actual és insuficient. En aquest
sentit els objectius són:

—Aconseguir que el català tingui, a mitjà termini, l’estatut de llengua oficial de la Unió
Europea i evitar que en el marc de la negociació de l’ampliació de la Unió Europea
als països de l’Est resulti menys afavorit que d’altres llengües amb un nombre sem-
blant o inferior de parlants, com seran el txec, el búlgar, el lituà, el letó, l’estonià,
l’eslovè, l’eslovac o el maltès.

—Aconseguir que l’Estat espanyol aprovi la normativa necessària per incorporar la
llengua catalana als carnets d’identitat, els permisos de conduir i de circulació, els
passaports i la resta dels documents oficials. Pel que fa als DNI, ha estat una realitat
aquest any 2001.

B.2. Remarcar que Catalunya respecta i promou l’aranès a la Vall d’Aran com a mostra del
compromís amb la defensa de la diversitat. Com a gests polítics, cal destacar

—la constitució i presentació pública de la Secció de Lingüística de l’Institut d’Estudis
Aranesos com a organisme específicament encarregat d’elaborar projectes i fer
investigacions sobre l’aranès

—l’elaboració d’un pla específic per garantir la presència de l’aranès a totes les ofici-
nes de la Generalitat a la Vall d’Aran

—l’aprovació del decret del Síndic de l’Aran per regular
els certificats de coneixement d’aranès

—l’inici de cursos d’aranès per a personal docent i
funcionariat a la Universitat de Lleida

B.3. Aconseguir la ratificació per part d’Espanya de la Carta
europea de les llengües regionals o minoritàries per in-
crementar el respecte jurídic cap al català i també cap a
l’aranès i la resta de llengües d’Espanya, com a mostra
de solidaritat de Catalunya amb totes les llengües
d’Europa, tant si són oficials com si no. Això ha estat una
realitat i Espanya ha ratificat la Carta el 9 d’abril i ha en-
trat en vigor l’1 d’agost. Se n’ha publicat la versió catala-
na com una de les edicions de commemoració de l’Any.

3. El lloc que correspon al català en el context europeu

Amb la intenció de contribuir a fer conèixer la realitat de la
llengua catalana i el lloc que li pertoca en el context euro-
peu s’ha editat l’opuscle El català, llengua d’Europa. Ha es-
tat editat conjuntament pels governs de Catalunya i de les
Illes Balears en versions catalana, castellana, anglesa, fran-
cesa i alemanya.

L’objectiu de l’opuscle és donar informació d’alguns refe-
rents bàsics de la llengua catalana, i també de l’aranès, en
el context europeu, tant al públic de l’àmbit lingüístic català
en general com a l’estranger.
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Els consellers Vilajoana i Pons l’han enviat a tots els membres del Parlament europeu, del
Parlament espanyol i dels parlaments de Catalunya i de les Illes Balears. La tramesa s’ha fet
juntament amb una carta redactada en català i en la llengua oficial a Europa que correspon al
país pel qual ha estat elegit cada un dels parlamentaris o parlamentàries. En el cas de les
Corts Generals espanyoles, s’ha enviat en català i en castellà.

Els objectius de la informació que s’ha pretès difondre són els següents:

—Explicar de manera sintètica la història de la llengua i la  literatura catalanes, absolutament
paral·lela a les altres llengües llatines més conegudes, com el francès i el castellà, sense
silenciar els llargs períodes històrics en què el català ha estat bandejat, prohibit o perseguit.

—Presentar els trets bàsics de la situació actual del català, com el nombre de persones que
l’entenen i que el saben parlar o escriure, els territoris on és llengua pròpia o la  presència
als diferents sectors d’activitat.

—Cridar l’atenció sobre el fet que el català és un cas únic a Europa. Tot i que és tractat com
una llengua minoritària, és molt diferent de les altres llengües amb aquesta consideració,
com l’occità, el bretó, el basc, el friulà o  el gal·lès, per exemple.

• Per demografia: el nombre de persones residents als territoris en què és oficial  (10,8
milions), que el fa la setena llengua de la Unió Europea.

• Per estatut jurídic: és oficial en un estat sobirà i, al costat del castellà, en tres comunitats
autònomes espanyoles.

• Per situació sociolingüística: no ha estat abandonat pels seus parlants, es transmet de
manera intergeneracional amb normalitat i les persones que s’estableixen a Catalunya
l’aprenen i l’assumeixen com a propi. A Catalunya, en concret, el 95% de la població
l’entén i el 75% el sap parlar.

• Pel seu equipament lingüístic: és un idioma plenament codificat, normativitzat i estandar-
ditzat i amb una gran capacitat d’adaptació a les necessitats actuals amb un sistema de
normalització organitzat.

• Per la seva tradició literària i cultural: la producció literària escrita en català s’inicia al
segle XIII i perdura fins a l’actualitat amb una gran vitalitat, molt superior a la dels països
nòrdics o els bàltics i molts de centreeuropeus.

Pel que fa a la seva relació amb les altres llengües d’Europa:

• En relació amb les onze llengües oficials de la Unió Europea, és la setena.
• En relació amb les onze llengües dels dotze estats candidats a l’adhesió, és la tercera i

només és més parlada que el polonès i el romanès.
• En relació amb les trenta-sis llengües dites “minoritàries” a Europa, el català és la primera i

té més parlants que les tres que la segueixen juntes.
• En conjunt, entre les gairebé seixanta llengües que hi ha a Europa, el català queda per

davant d’altres cinquanta.

Es tracta, en definitiva, que no sigui una llengua en pitjor situació que les dels estats candidats
amb menor nombre de parlants, com són, per esmentar-ne només algunes, el maltès, l’esto-
nià, el lituà o el búlgar. Aquest és el sentit de la Resolució 774/VI, de 5 de juny, del Parlament
de Catalunya, sobre l’Any Europeu de les Llengües i el reconeixement de l’oficialitat del català
a la Unió Europea.

La posició és que si la Unió Europea pot assumir treballar amb vint-i-dues llengües, també pot
assumir de fer-ho amb vint-i-tres o amb vint-i-cinc si cal. I si no pot i ha d’establir un altre
règim, l’estalvi que això li representa li permet assumir el català en pla d’igualtat amb el suec
o l’hongarès.

Entenem que cal redefinir el paper de les diverses llengües de la Unió Europea a les institu-
cions comunitàries, establir quines són les funcions de les llengües de treball i quines llengües
han de ser llengües de treball i quines són les funcions de les llengües oficials i quines ho han
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de ser. El català hauria de ser llengua oficial en pla d’igualtat amb les altres que tenen un pes
demogràfic similar. D’aquesta manera,

1. Es publicarien en català, a càrrec de la Unió:
—Els tractats
—Els reglaments i les directives
—Les resolucions finals del Ple del Parlament
—Les sentències del Tribunal que solucionen conflictes entre la Unió i els estats, entre els

estats i entre les institucions comunitàries

2. El català quedaria en una situació d’estricta igualtat en tots els programes d’ajuts europeus a
l’educació (Erasmus, Sòcrates i d’altres), a la creació i la traducció, a l’audiovisual, a la soci-
etat de la informació (el programa Societat Multilingüe de la Informació —MLIS— i tots els
ajuts a l’enginyeria lingüística) i rebria ajut específic per al banc de dades de terminologia.

3. S’editarien en català, també a càrrec de la Unió, tots els materials de divulgació de campa-
nyes europees que es distribueixen en territoris on el català és oficial.

4. La ciutadania podria fer ús del català davant les institucions comunitàries situades a territo-
ris on el català és oficial i també podria fer-ne ús per denunciar els estats o les institucions
comunitàries al tribunal Europeu.

5. El català podria figurar a l’etiquetatge de productes distribuïts a la Unió Europea i podria fer-
ho fins i tot d’una manera exclusiva si algun fabricant ho volgués si els productes es distri-
bueixen només als territoris de parla catalana.

En canvi, el català no disposaria de traducció simultània a les sessions de les institucions
europees, ni comptaria amb versions catalanes de cap acte de tràmit, ni informes comunitaris,
ni comptaria amb els diaris de sessions del Parlament, ni les sentències del tribunal que
afecten qüestions plantejades pels particulars contra els estats o la Unió i a l’inrevés.

4. Les activitats dutes a terme durant l’Any Europeu de les Llengües

Les activitats relacionades amb la pro-
moció i l’ensenyament de llengües que
s’han dut a terme al llarg d’aquest 2001,
Any Europeu de les Llengües, s’han
previst des de tres punts de vista dife-
rents.

En primer lloc, aquelles que s’han pen-
sat, exclusivament, per celebrar l’Any,
com l’acte que va tenir lloc el dia 23
d’abril, en el qual la senyora Viviane
Reding, comissària europea d’Educa-
ció i Cultura, va fer la presentació ofi-
cial de l’Any Europeu de les Llengües

en un acte públic organitzat per l’oficina de Barcelona de la Comissió Europea al Saló del
Tinell de Barcelona.

En segon lloc, els diferents esdeveniments que es van organitzar arreu de Catalunya amb
motiu de la declaració, per part del Consell d’Europa i de la Unió Europea, del dia 26 de
setembre com el Dia Europeu de les Llengües. Com a acte central i amb caràcter absoluta-
ment festiu i divulgatiu, dos-cents cinquanta nens i mestres de vuit escoles de Barcelona van
protagonitzar una enlairada de milers de globus des del Pati dels Tarongers del Palau de
Generalitat que contenien missatges redactats en llengües estrangeres amb la seva corres-
ponent traducció al català.



XVIII. L’Any Europeu de les Llengües

184

La Universitat de Barcelona també es va voler sumar a la celebració amb un acte a l’Aula
Magna presidit pel rector, Joan Tugores, i amb l’organització, per part de l’Institut de Ciències
de l’Educació, d’una taula rodona sobre “La diversitat lingüística i l’escola”.

Coincidint amb aquesta data es va presentar a la premsa la primera circular del III Simposi
d’Ensenyament del Català a No Catalanoparlants, que tindrà lloc a Vic els dies 4, 5 i 6 de
setembre de 2002.

El Consorci per a la Normalització Lingüística es va fer ressò de la celebració d’aquest  Dia
amb l’organització de sis conferències a les ciutats de Barcelona (Albert Bastardas), Girona
(Miquel Strubell), Lleida (Joan Becat), Manresa, (Sebastià Serrano), Sabadell (Carme Ju-
nyent) i Terrassa (Teresa Cabré). Aquestes conferències formaven part d’un cicle més extens,
cadascuna adaptada a la realitat del territori, organitzades conjuntament amb altres entitats i
organismes per promoure també la Declaració universal dels drets lingüístics, o vinculades a
l’acte de lliurament de certificats de català als alumnes. Els conferenciants, reconeguts pro-
fessionals en diversos camps lingüístics, han fet reflexions diverses i aportacions enriquidores
sobre el català, el seu lloc a Europa i al món, i sobre la seva situació actual i les previsions de
futur. Albert Bastardas, Joan Becat, Teresa Cabré, Lluís Jou, Carme Junyent, Vicenç Pagès,
Oriol Ramon, Sebastià Serrano, Joan Soler i Amigó, Miquel Strubell i Josep Maria Terricabres,
entre d’altres, van fer els seus parlaments a Badalona, Barcelona, Girona, Granollers, l’Hospitalet
de Llobregat, Lleida, Manlleu, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Sant Cugat del Vallès,
Tarragona, Terrassa, Torelló, i Vic.

Altres actes commemoratius d’aquesta diada que cal tenir en consideració són la Jornada
PHONÉ: Recorreguts lingüístics a l’arc alpí i a Europa, organitzada a Trento pel Centro Servizi
Cultural Santa Chiara i el lectorat de català, la conferència “El substracte èuscar a Aquitània i
al Pirineu central”, a càrrec de Jep de Montoya, organitzada a Viella per l’ajuntament, i l’es-
pectacle musical organitzat pel Govern de les Illes Balears a l’Auditori de Palma de Mallorca,
que va constar d’un repertori de cançons infantils d’arreu del món interpretades per residents
a les Illes Balears procedents de diversos països.

Finalment, és important de destacar la traducció al català del document del Consell d’Europa
A Common European Framework of Reference for Language, que es va presentar al Círculo
de Bellas Artes de Madrid, juntament amb les versions castellana, gallega i basca en un acte
organitzat per l’Instituto Cervantes i impulsat per les institucions europees.

A banda dels actes de celebració del Dia Europeu de les Llengües, cal destacar les activitats
dissenyades i pensades especialment amb motiu de l’Any Europeu.

Una de les iniciatives principals de la Comissió ha estat la
traducció i l’edició en català i en aranès dels materials
divulgatius elaborats per la Unió Europea i el Consell
d’Europa, únicament en les onze llengües oficials de la
Unió, amb motiu de l’Any Europeu de les Llengües.

Una altra actuació important ha estat l’elaboració, l’edició
i la difusió de l’opuscle El català, llengua d’Europa. Aquest
material, que conté informació relativa a la situació de la
llengua catalana en relació amb les actuals onze llengües
oficials i amb les trenta-sis llengües minoritàries de la Unió
Europea, explica que la realitat del català queda lluny de
la d’aquestes darreres, ja que es tracta d’una llengua ple-
nament normativitzada i estandarditzada, demogràfica-
ment és la setena de la Unió, i té un estatut jurídic que la
fa oficial en un estat sobirà, Andorra, i, al costat del caste-
llà, és oficial també en tres comunitats autònomes espa-
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nyoles. L’opuscle ha estat distribuït entre els diputats dels parlaments català, espanyol i euro-
peu i entre els senadors espanyols, i se n’ha fet una àmplia difusió a través de fires, congres-
sos, simposis i jornades celebrats a Catalunya i arreu.

L’exposició itinerant del CIEMEN “Les llengües, un gran tresor” ha estat present també en
molts punts del territori, i a Girona s’ha fet una altra exposició itinerant sobre la diversitat
lingüística titulada “Les llengües i el seu ecosistema”.

Els actes acadèmics més significatius han estat la Conferència Internacional sobre l’Avaluació
de Coneixements de Llengua a Europa en un Context Global, organitzada per la Direcció
General de Política Lingüística en col·laboració amb l’Associació Europea d’Avaluadors de
Llengua (ALTE), i el II Congrés Europeu de Planificació Lingüística, organitzat també per la
Direcció General de Política Lingüística, juntament amb el Govern de les Illes Balears i el
Govern d’Andorra, que el va acollir.

Això no obstant, no podem oblidar les Jornades de Cultura Catalana organitzades a Bucarest
pel lectorat de català i l’exposició “El català avui”, organitzada pel lector de català de la Uni-
versitat d’Hamburg, així com els actes organitzats per la Llibreria Blanquerna de Madrid, entre
els quals cal destacar la presentació del llibre del doctor Miquel Siguan Bilingüismo y lenguas
en contacto, que va ser precedida per una conferència del director general de Política Lingüís-
tica sobre l’Any Europeu de les Llengües.

Altres conferències a tenir en compte són les organitzades amb motiu de la celebració, el 9 de
maig, del Dia d’Europa sobre temàtica lingüística: “Una política lingüística per a Europa”, a
càrrec del professor Miquel Siguan, i “La llengua catalana a Europa: present i futur”, a càrrec
de Joan Vallvé.

El Patronat Català Pro Europa va dedicar les Jornades de Pas-
qua a “La integració política i diversitat cultural en l’Europa del
segle XXI”.

L’Any Europeu de les Llengües ha estat el motiu de la publicació
en català i en aranès de la Carta europea de les llengües mino-
ritàries, i Edicions 62 ha aprofitat també l’efemèride per publicar
l’Enciclopèdia de la llengua catalana, que és la seva publicació
número 4.000.

Cal destacar també aquelles activitats ordinàries que d’una ma-
nera o altra s’han reforçat o a les quals s’ha donat valor afegit
amb motiu de l’Any.

Potser la més significativa és la VII Trobada de Centres d’Auto-
aprenentatge, que, amb el tema “Autoaprenentatge: models d’in-
tegració dins i fora de l’aula”, va tenir lloc els dies 29, 30 i 31 de
març. De manera excepcional, i per commemorar l’Any Euro-
peu, va tenir una durada de tres dies, s’hi van incorporar altres
llengües diferents del català i va ser organitzada juntament amb
la Universitat Pompeu Fabra i el Departament d’Ensenyament.

El mes de novembre, l’ICE de la Universitat de Barcelona ha
organitzat el XXIII Seminari de Llengües i Educació “Ensenyar
llengües en la diversitat i per a la diversitat”.

La Direcció General de Política Lingüística, amb la col·laboració
de diferents entitats, ha organitzat el segon curs per a professors
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de col·lectius de nova immigració “L’acolliment lingüístic” a Girona, i per primera vegada a
Tarragona i a Lleida.

Igualment, com cada any, la Direcció General de Política Lingüística i la Direcció General
d’Universitats han organitzat les Jornades Internacionals per a Professors de Català. Enguany
han tingut lloc a Vic i s’ha aprofitat per difondre-hi el material elaborat amb motiu de l’Any

Europeu de les Llengües i per encoratjar els lectors
a organitzar actes a les seves universitats de destí
en relació amb l’Any, o bé a participar-hi.

És important de destacar el Projecte Orator del De-
partament d’Ensenyament per a la millora de l’ense-
nyament de les llengües estrangeres, amb actuacions
com el concurs d’oratòria en dues llengües estrange-
res apreses a l’escola i les diferents modalitats de be-
ques per a l’aprenentatge de llengües estrangeres a
alumnes de primària i de secundària. Igualment, és
interessant de destacar la concessió d’ajuts a grups
d’alumnes de centres d’ensenyament secundari post-
obligatori per a la realització de pràctiques en empre-
ses o institucions d’altres països. A banda, el Departa-

ment d’Ensenyament ha organitzat diferents activitats
formatives per al professorat en relació amb l’aprenen-

tatge de llengües estrangeres o sobre l’elaboració de ma-
terials didàctics per a l’aprenentatge de llengües, i també

dues jornades de llengües estrangeres, una a Lleida a l’abril
i l’altra a Tarragona al novembre, en col·laboració amb les

associacions de professors de llengües estrangers, els con-
solats, les universitats i els instituts de cultura estrangers.

Pel que fa a la promoció de la llengua catalana, és interessant
destacar l’elaboració d’un documental en diferents llengües

europees per presentar els programes d’immersió lingüística en català del Departament d’En-
senyament.

També cal tenir en compte, des del vessant de l’atenció a la interculturalitat, els programes
específics d’aprenentatge de la llengua catalana per a alumnes nouvinguts procedents d’altres
països, la formació específica del professorat que els imparteix i l’edició de materials didàctics
específics, com el diccionari visual català-àrab i el català-xinès, realitzats en col·laboració
amb l’Institut Català de la Mediterrània, i el tríptic informatiu sobre el nostre sistema educatiu
en diferents llengües.

Pel que fa a la formació d’adults, cal destacar el curs sobre noves tecnologies en l’aprenentat-
ge de llengües i l’elaboració de material multimèdia de català, castellà i anglès per a la forma-
ció a distància i l’autoformació, adequats al graduat en educació secundària, i l’elaboració de
materials didàctics per a l’aprenentatge de la llengua catalana dirigits a persones immigrants,
elaborats per la Direcció General de Formació d’Adults del Departament de Benestar Social,
així com l’organització del VII Premi de Narrativa Curta Rafael Farré, adreçat als alumnes
dels centres i les aules de formació d’adults.

El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació ha presentat el Programa
Intercat per a la millora de l’acollida d’estudiants universitaris de fora de l’àmbit de parla cata-
lana i el curs inicial de català Intercat, que s’hi integra, i ha organitzat una exposició de llibres
de text universitaris en llengua catalana.
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En el camp de la terminologia, cal destacar la difusió del projecte europeu TDCNet, és a dir, la
Xarxa Europea de Centres d’Informació en Terminologia, la implantació del projecte, en el
qual participa el TERMCAT, i el projecte Linmiter, que s’inscriu en el marc de les accions de
protecció i de desenvolupament de les llengües regionals i/o minoritàries. En matèria d’indús-
tries de la llengua, contribueix a la cooperació, al desenvolupament i a la utilització de les
xarxes telemàtiques als països llatins. Ambdós projectes són impulsats i subvencionats per la
Comissió Europea.

I ja per acabar aquest apartat, no podem deixar de citar el Programa de formació en terceres
llengües a la universitat (2000-2005), creat per iniciativa de la Conferència del Consell
Interuniversitari de Catalunya amb l’objectiu de dur a terme actuacions conduents a incremen-
tar el nivell de coneixements d’un tercer idioma a l’àmbit universitari. L’exigència de potenciar
l’aprenentatge de terceres llengües per oferir un sistema universitari de qualitat, així com
l’observació de l’heterogènia presència que té avui dia aquesta matèria a la vida acadèmica
dels estudiants, són els motors que impulsen aquest programa, que va sorgir quan a Europa
acabava d’inaugurar-se l’Any Europeu de les Llengües.

Finalment, cal tenir en compte, també, tot aquell seguit d’actes
organitzats per institucions o organismes de fora de Catalunya
en els quals ha tingut presència la llengua catalana. Per posar-
ne alguns exemples, no podem deixar de citar la Trobada de
Llengües Minoritàries de Galícia, la Fira de les Llengües a
Astúries, o la participació, juntament amb el Govern de les Illes
Balears, en la 14a edició d’Expolingua a Madrid.

A tall de conclusió, només ens queda remarcar la quantitat i la
diversitat d’actes que s’han fet, la qual cosa demostra l’interès
que en la promoció de les llengües —la nostra, però també les
dels altres— té la ciutadania de Catalunya. En aquest sentit,
pensem que és bo d’assenyalar la gran participació en el fòrum
de què disposava la pàgina web de l’Any Europeu de les Llen-
gües de les institucions europees de persones que reclamaven
per al català una posició més adequada a la seva realitat dins
del context europeu.

Esperem, doncs, que la celebració d’aquest Any Europeu de les
Llengües hagi servit per conscienciar la ciutadania europea so-
bre la diversitat lingüística d’Europa i la riquesa cultural que això
representa i per convèncer-la que el coneixement de diferents llengües és positiu per al seu
desenvolupament personal i professional.

En el cas de la llengua catalana, esperem que la celebració d’aquest Any hagi donat nou
impuls a la tasca que ja fa anys que tots plegats vam iniciar: treballar perquè el català ocupi el
lloc que creiem que li correspon en una Europa on conviuen més de seixanta comunitats
lingüístiques autòctones i on prop de quaranta milions de ciutadans parlen una llengua diferent
de les onze oficials de la Unió, perquè és una llengua plenament adaptada a les necessitats de
la societat moderna, com ho demostra el fet de ser la dinovena llengua del món amb més
presència a Internet, perquè és una de les llengües més traduïdes del món i perquè té un pes
demogràfic que la situa en novè lloc dins de la Unió Europea.

Aquestes, entre d’altres, són algunes de les raons que ens han de fer prendre consciència que
la llengua catalana és una llengua europea i que hem de seguir defensant els seus i, en
definitiva, els nostres drets.
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5. Valoració econòmica

Despesa generada per les activitats realitzades per les següents institucions en relació amb la
commemoració de l’Any Europeu de les Llengües.

Departament de Cultura 182.654,45

Departament Universitats i Recerca 17.073,06

Departament d’Ensenyament 75.000,00

Departament de Benestar Social 35.500,00

Consorci per a la Normalització Lingüística 3.393,07

TERMCAT 21.902,00

Patronat Català Pro Europa 68.027,00

Govern de les Illes Balears 163.508,05

TOTAL 567.057,63 •
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