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I. OBJECTIUS I PRINCIPIS GENERALS

1. Els objectius de la política lingüística a Catalunya

1.1. Generals
Els objectius generals de la política lingüística de Catalunya es desprenen de l’article 3 de
l’Estatut d’Autonomia i, en essència, són:

• Que tothom a Catalunya conegui les dues llengües oficials.
• Que el català tingui la presència que li correspon com a llengua pròpia del país en tots els

àmbits de la vida social.

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

• Emparar l’ús del català i fomentar-lo entre tots els ciutadans i totes les ciutadanes.
• Donar efectivitat a l’ús oficial del català i del castellà sense cap discriminació per als ciuta-

dans i les ciutadanes.
• Normalitzar i fomentar l’ús del català a l’Administració, l’ensenyament, els mitjans de comu-

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

Des de l’any 1999, en els informes sobre política lingüística, s’ha remarcat l’elevat suport social
que té la política lingüística que du a terme el Govern. Segons el darrer Baròmetre de l’Acció de
Govern, que es va publicar al mes de desembre de 2002, els enquestats valoren especialment
la tasca realitzada per  l’executiu  en els camps de la llengua catalana, la cultura, la sanitat, les
infraestructures i l’ensenyament. La valoració mitjana que donen a la feina feta  en defensa de
la llengua és d’un  6 en una escala de l’1 al 10.

1.2. Els objectius específics del programa del Govern per a la sisena legislatura
L’any 2002 el Govern, ha continuat aplicant el seu programa per a la sisena legislatura que el
conseller de Cultura, 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 estableix disset objectius generals, que el conseller va con-
siderar prioritats.

Aquestes prioritats es resumeixen en els 17 punts següents:

1. Continuar el procés de desplegament reglamentari de la Llei de política lingüística.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Mantenir la política de protecció i foment de l’aranès, sempre d’acord amb el Consell Gene-
ral de la Vall d’Aran, amb suport al seu ús oficial i a l’ensenyament.
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D’aquests disset punts, que ja figuraven a l’informe sobre política lingüística de l’any 2000, la
major part s’han complert en la seva totalitat.

2. Les recomanacions del Consell Social de la Llengua Catalana i els mandats del Parla-
ment

2.1. Les recomanacions del Consell Social de la Llengua Catalana
En la sessió plenària del 24 de juliol de 2002, el Consell Social de la Llengua Catalana , a més
de l’Informe del 2001 sobre política lingüística, ha aprovat el dictamen d’avaluació, del qual ha
estat ponent l’escriptor i sociolingüista Francesc Vallverdú. En el document, el Consell ha valo-
rat positivament l’elevat suport social envers  la política lingüística que duu a terme el Govern,
ha expressat la seva satisfacció pel desplegament de la Llei de política lingüística i pel nou Pla
interdepartamental d’immigració, i ha considerat del tot ineludible prendre mesures concretes
per facilitar l’aprenentatge del català a la població immigrada.

De manera especial, el Consell:

1. Ha valorat l’elevat suport social envers la política lingüística del  Govern i el fet de ser la
gestió específica més ben valorada per l’opinió pública.

2. Ha expressat la seva satisfacció pel desplegament reglamentari de la Llei 1/1998, de polí-
tica lingüística. Malgrat les dificultats d’aplicació que va tenir el Decret 49/2001, de 6 de
febrer, aplicable al personal de l’Administració de justícia.

3. Ha reiterat que cal incrementar les dotacions pressupostàries destinades al foment de la
llengua catalana per sobre dels increments del cost de la vida de manera que sigui possible
des del Govern, a més de mantenir actuacions ja començades, obrir-ne de noves.

4. Ha valorat positivament les mesures fiscals destinades al foment del català desplegades
per primera vegada durant aquest any.

5. Ha valorat la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries per part
del Govern d’Espanya, que n’ha comportat l’entrada en vigor a l’Estat,  i  ha ressaltat, com
a iniciativa destacable especialment, la proposició del Parlament de Catalunya sobre l’Any
Europeu de les Llengües i el reconeixement de l’oficialitat del català a la Unió Europea.

6. Ha recomanat al Govern que reforci l’aprenentatge de la llengua catalana amb mesures
que n’indueixin a l’ús en tots els àmbits.

7. Ha valorat la presència del català a Internet, l’impuls en l’enginyeria lingüística i altres inici-
atives que afavoreixen l’ús del català en les noves tecnologies. I recomana l’adopció de
mesures que afavoreixin l’increment de webs en català, l’acord amb empreses del sector
informàtic per garantir la disponibilitat del català en sistemes operatius i programari, el
suport a les empreses que elaboren jocs d’ordinador i, en definitiva, totes les mesures que
afavoreixin l’ús del català en aquest sector.

8. Ha reconegut els progressos que hi ha hagut en l’oferta de televisió i ràdio en català, tot i
que, calen actuacions per aconseguir un increment substancial de la televisió en català tant
al primer com al segon canal de RTVE.

9. Ha  lamentat, un any més,  l’escassa difusió del català en les sales de cinema, malgrat
l’increment de pel·lícules doblades o subtitulades en català.

10. Ha recomanat que en el món econòmic i laboral, el Govern ha de prosseguir en les actua-
cions concretes en sectors específics —com s’ha fet amb les autoescoles, el sector immo-
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biliari, etc.— per accelerar el procés de catalanització en els àmbits més deficitaris, inclo-
ent-hi l’adopció de mesures econòmiques (per exemple, exempcions fiscals o d’altres).

11. Ha considerat convenient continuar la col·laboració de la Generalitat de Catalunya amb
altres territoris de llengua catalana, particularment amb les Illes Balears i Andorra, i la cre-
ació de l’Institut Ramon Llull com a instrument per a la projecció exterior de la cultura
catalana i ha recomanat incrementar l’ajut a l’Institut d’Estudis Catalans, perquè pugui des-
envolupar més eficaçment la seva tasca acadèmica.

12. Ha encoratjat totes les institucions implicades en les actuacions destinades al foment de
l’aranès per prosseguir i consolidar aquestes iniciatives.

13. Ha  valorat positivament el nou Pla interdepartamental d’immigració, en allò que afecta les
seves competències. En l’àmbit dels cursos de català per a no catalanoparlants, el Consell
ha recomanat mantenir la línia de treball del Consorci que orienta la seva activitat cap a
aquest ensenyament i, al mateix temps, recomana incrementar-ne les dotacions pressu-
postàries i promoure la reorientació de la seva activitat cap aquest camp.

14. I, finalment, ha recomanat donar continuïtat a la línia de treball del Departament de Benes-
tar Social que tendeix a fer del català, de manera efectiva, la llengua vehicular i d’aprenen-
tatge de tots els seus ensenyaments, i recomana vetllar perquè tota la formació ocupacional
s’arribi a oferir en català.

2.2. Els mandats del Parlament de Catalunya
De les resolucions aprovades pel Parlament l’any 2002 són destacables:

Resolució 1244/VI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de l’ús del català a Europa,
mitjançant la qual el Parlament de Catalunya insta el Govern a adreçar-se als organismes
pertinents de la Unió Europea per aconseguir, mentre el català no sigui llengua oficial,:

a) Que pugui tenir accés a tots els programes de la Unió Europea referents a aspectes lin-
güístics en peu d’igualtat amb les altres llengües que hi són oficials.

b) Que tots els documents que facin referència a actuacions de la Unió Europea que aquesta
distribueixi directament a Catalunya estiguin redactats també en català.

Resolució 1204/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’adequació de l’exigència de coneixe-
ments de llengua catalana en els processos selectius de personal al servei de la Generalitat, en
compliment de la qual s’ha aprovat i s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat, el Decret 161/
2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Resolució 1578/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’ensenyament de la llengua catalana
com a matèria optativa en l’ensenyament superior i universitari d’àmbit estatal, mitjançant la
qual el Parlament insta el Govern a proposar, en el marc de la Conferència Sectorial d’Educa-
ció, programes de col·laboració amb les administracions educatives de les comunitats autòno-
mes, per impulsar l’ensenyament del català com a matèria optativa de segon cicle a  l’Educació
Secundària Obligatòria i a l’educació postobligatòria. Proposar, en l’àmbit del Consell de Coor-
dinació Universitària, programes de col·laboració amb les comunitats autònomes i les universi-
tats, perquè considerin en l’oferta curricular de matèries optatives i de lliure elecció l’ensenya-
ment del català.

Resolució 1714/VI del Parlament de Catalunya, sobre el doblatge al català del cinema exhibit
per les televisions locals, mitjançant la qual el Parlament de Catalunya insta la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió a incloure en les negociacions dels contractes dels drets d’emis-
sió de pel·lícules i altre material cinematogràfic la possibilitat que la versió doblada al català que
assumeix pressupostàriament Televisió de Catalunya pugui ser emesa per les televisions lo-
cals que ho sol·licitin i n’obtinguin la corresponent autorització.
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2.3. El Pla interdepartamental d’immigració
El desenvolupament econòmic que hi ha hagut a l’Estat Espanyol i la seva entrada a la Unió
Europea han convertit Catalunya en un país especialment atractiu per als fluxos de persones
que es desplacen per millorar les seves condicions de vida. També per a ciutadans de la UE  és
un lloc amb al·licients per viure-hi: bones infraestructures i serveis públics, bones oportunitats
professionals, clima mediterrani, etc.

Al 2002, el percentatge de residents estrangers (en aquest cas, tant immigrants extracomunitaris
com ciutadans de països membres de la UE) que viuen a Catalunya constitueix el 5,3 % del
total de la població. Això vol dir que és superior a la mitjana espanyola en dos punts i supera la
mitjana europea en tres dècimes. (Són dades de la Delegació del Govern per a  l’Estrangeria i
la Immigració.)

El fenomen de la nova immigració que, ben planificat, és sens dubte un factor de progrés per a
la societat catalana, té un component lingüístic que no es pot descuidar. Per això, és del tot
ineludible prendre mesures concretes per facilitar l’aprenentatge del català a la població immi-
grada, per induir-la a usar-lo en la vida laboral i quotidiana i per aconseguir la implicació de tots
els agents socials i empresarials en aquesta tasca.

Segons les mateixes fonts, en els darrers sis anys a Catalunya s’ha gairebé triplicat el nombre
d’estrangers que hi resideixen.  Al 2002 n’hi ha 341.668, tal com consta a la taula següent.

Taula 1. Evolució de la població estrangera resident a Catalunya. 1997-2002

Any 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Residents 124.550 148.803 183.736 214.996 280.167 341.668

Concretament, el 2002, els estrangers amb permís de residència han augmentat un 22% res-
pecte de l’any anterior. Les zones de les quals procedeixen majoritàriament  els immigrants
extracomunitaris que han arribat a Catalunya recentment són: Àfrica del Nord (Marroc: 104.410),
països iberoamericans (Equador: 21.082, Perú: 15.573, Colòmbia: 12.511, i República Domini-
cana: 9.657),  països asiàtics (Xina: 15.115, Pakistan: 10.863 Filipines: 5.959), i Est d’Europa
(Romania: 5.194).

Pel que fa als països comunitaris, l’any 2002, els residents francesos són 12.686, els italians
12.151, i els alemanys 10.966.

Els residents extracomunitaris i els de països de la UE, representen el 73,74 % i el 24,24%,
respectivament, del total d’estrangers que hi viuen. Catalunya i la Comunitat de Madrid són les
dues autonomies on resideixen més ciutadans estrangers extracomunitaris: 250.574 i 201.131,
respectivament. Girona és la província de l’Estat amb la mitjana més alta de residents estran-
gers (UE i extracomunitaris) : 45.926, que representen el 7,7% de la població.

Catalunya, doncs, s´ha convertit en una societat multicultural per primera vegada en la seva
història moderna. Aquesta realitat implica que calgui reflexionar d’una manera constant sobre
temes com l’educació, l’habitatge, l’accés a un lloc de treball, el paper de la dona i la política
lingüística que cal adoptar per esmentar-ne alguns.

2.3.1. El Pla interdepartamental d’immigració 2001-2004
La convivència entre persones d’origen geogràfic i cultural diferents fa que  els poders públics
locals, autonòmics, estatals i supraestatals elaborin estratègies que s’han d’aplicar per aconse-
guir la integració dels immigrants, amb respecte cap a les diferències  però alhora en el context
d’un projecte comú.
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Per atendre de la millor manera aquestes i altres necessitats del col·lectiu de la nova població
i, alhora, facilitar-ne la integració en la societat catalana, el 18 de juliol de 2001 el Govern va
aprovar el tercer Pla interdepartamental d’immigració 2001-2004, elaborat per la Secretaria per
a la Immigració, constituïda a l’inici de la mateixa legislatura.

El Pla és una vertebració de 133 programes d’actuació, estructurat en 15 eixos temàtics, que
persegueixen l’objectiu d’articular un model d’integració basat en el respecte per la diversitat i el
sentiment de pertànyer a una sola comunitat, alhora que implica un compromís del Govern de
la Generalitat de Catalunya d’oferir els elements bàsics que comporten el procés d’integració.

El Departament de Cultura participa, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, en
el Pla interdepartamental d’immigració 2001-2004, que va ser aprovat en sessió de Govern el
dia 18 de juliol de 2001.

Cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya que té programes d’actuació al
Pla d’immigració és responsable de l’execució del Pla. Els departaments compten amb el su-
port de la Secretaria per a la Immigració, que té com a missió assegurar el desenvolupament
de les actuacions acordades pels òrgans interdepartamentals existents i 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 matèria d’immigració. Aquesta Comissió funci-
ona en ple o per mitjà de la Comissió Permanent, que va ser constituïda el 23 d’octubre de
2001.

Els programes del Departament de Cultura queden verte-
brats en els eixos transversals del Pla interdepartamental
d’immigració següents: formació d’adults, llengua i identi-
tat catalanes,  sensibilització, formació dels professionals,
i esport i lleure.  Concretament, la Direcció General de Po-
lítica Lingüística desenvolupa un seguit de programes, que
són:

•  Aprenentatge de la llengua catalana
• Formació del professorat
• Elaboració de recursos didàctics i materials de suport
• Programa de llengua catalana. Nivell inicial
• Dinamització cultural i lingüística

2.3.2. Aprenentatge de la llengua catalana
Pel que fa als cursos del Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL),  integrat per la Generalitat, 81 ajunta-
ments i 37 consells comarcals, amb la col·laboració de les
diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, el 21,6% dels

alumnes del curs 2001-2002 procedien de països extracomunitaris. Aquesta proporció va ser
del 13% el curs 2000-2001, i del 8,15%, el curs 1999-2000. En el període octubre 2001-juny
2002, els alumnes procedents de l’Amèrica Central i del Sud van representar el 15,28 % del
total dels alumnes; els de països de la Unió Europea, el 4,71%, i els del Nord d’Àfrica, el 2,86%.

El total d’alumnes procedents de la nova immigració inscrits tant als cursos específics com als
generals, al llarg del 2002 ha estat de 19.505.
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Gràfic 1. Alumnes d’origen immigrant inscrits als cursos de català
del Consorci per a la Normalització Lingüística. 2002
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• Cursos als imams
S’ha organitzat i impartit un curs de català per a imams que viuen a Catalunya.

Aquest curs és impartit per professo-
rat del Consorci per a la Normalització
Lingüística i fruit del conveni marc de
collaboració entre el Departament de
la Presidència i el Consell Cultural Is-
làmic de Catalunya, signat el 4 de juny
de 2002. Segons aquest acord, la Ge-
neralitat dóna suport al programa de
formació en llengua catalana i de co-
neixement de la realitat social de
Catalunya als imams que exerceixen
la seva tasca en territori català. Cator-
ze imams han assistit al curs. Es pre-
veu que aquesta activitat tingui conti-
nuïtat en el futur i que al 2003 els cur-
sos s’estenguin a d’altres col·lectius
musulmans.

• Certificat de nivell A
Com a mesura de coherència entre els cursos que ofereix el Consorci per a la Normalització
Lingüística i els certificats de llengua catalana, per mitjà del Decret 152/2001, de 29 de maig,
sobre avaluació i certificació de coneixement de català, la Direcció General de Política Lingüís-
tica ha creat el certificat de nivell bàsic de català (A bàsic), que permet acreditar el domini de
l’ús de la llengua en les quatre habilitats bàsiques de comunicació. En el sistema anterior de
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certificats de la Junta Permanent de Català, equivalia al nivell bàsic del certificat internacional
de català. A la convocatòria de proves de l’any 2002 la suma d’inscrits al certificat A (A bàsic) és
de 148 persones.

• Conveni entre el Departament de Benestar Social i el Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica
En data 4 de febrer de 2002 s’ha signat el conveni marc de col·laboració entre el Departament
de Benestar Social i el Consorci per a la Normalització Lingüística en matèria d’immigració. El
conveni preveu especialment actuacions coordinades entre ambdós organismes relacionades
amb la formació de formadors i l’aprenentatge de la llengua catalana per part dels nouvinguts.

L’any 2003 es preveu un altre estudi similar amb les dades dels alumnes de nova immigració
dels cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística del curs 2002-2003.

2.3.3  Formació del professorat
• Jornades Llengua i Immigració: En-
senyament de la Llengua Catalana a
Immigrants Adults, 18 i 19 de juliol de
2002.
La Direcció General de Política Lingüís-
tica en col·laboració amb el Departa-
ment de la Presidència i el Consorci per
a la Normalització Lingüística ha orga-
nitzat les Jornades Llengua i Immigra-
ció: Ensenyament de la Llengua Cata-
lana als Immigrants Adults. Han tingut
lloc el 18 i 19 de juliol a l’Auditori del
Palau de la Generalitat. Les Jornades
han combinat conferències, una taula
rodona i presentacions d’experiències amb les finalitats següents: donar a conèixer els aspec-
tes socioculturals i psicolingüístics que intervenen en el procés d’aprenentatge d’una nova llen-
gua per part dels col·lectius de nova immigració; crear un espai de debat a l’entorn de l’ense-
nyament de llengües als col·lectius de nova immigració; detectar necessitats pel que fa a la
formació lingüística dels col·lectius de nova immigració i del professorat que les ha d’atendre, i
informar sobre experiències didàctiques i formatives elaborades i/o desenvolupades en els
darrers anys. L’assistència ha estat de 235 persones.

• Simposi sobre l’ensenyament de català a no catalanoparlants
La Direcció General de Política Lingüística i el Servei d’Ensenyament del Català (SEDEC) han
col·laborat amb la Universitat de Vic per a l’organització conjunta del Tercer Simposi sobre
l’ensenyament de català a no catalanoparlants, que s’ha dut a terme el 3, 4 i 5 de setembre
2002, a la capital d’Osona.

En el marc d’aquest Simposi, s’ha donat a conèixer l’estat en què es troba l’ensenyament del
català als alumnes no catalanoparlants a tots els territoris de parla catalana i s’han intercanviat
experiències rellevants. Han assistit a aquest Simposi 600 persones aproximadament.

• Altres activitats de formació
També cal esmentar altres actuacions dutes a terme en el mateix terreny, com ara la Jornada
Llengua i Immigració, a Tarragona, organitzada pels Serveis Territorials del Departament de
Cultura, que ha comptat amb l’assistència de 70 persones. La Jornada sobre Immigració,  a
Lleida, a la qual han assistit 86 professionals de l’educació i la planificació lingüística. El Màster
en immigració, llengua i treball social, i el Màster virtual,  organitzats per la Universitat de Lleida
i que han comptat amb el cofinançament del Departament de Cultura (de l’octubre del 2002 al
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de 2003). I el Seminari plans d’acollida lingüístics a la Unió Europea, organitzat per CCOO, al
desembre de 2002, a l’Institut Europeu de la Mediterrània.

2.3.4. Elaboració de recursos didàctics i materials de suport
•  Català bàsic I i II
El 2002, s’ha reeditat la carpeta Català bàsic I (unitats 1-5) i s’ha elaborat la 2a. part: Català
bàsic II (unitats 6-10), que es publicarà al 2003.

•  Lèxic usual català-àrab, àrab-català
Aquest Lèxic usual català-àrab, àrab-català, un material complementari molt utilitzat als cursos
de català per a adults que tenen l’àrab com a primera llengua, ha estat revisat al 2002 i és a
punt de reeditar-se.

• Viure a Catalunya
L’any 2002, a partir de l’adaptació i ampliació del vocabulari en imatges Vacances a Catalunya,
s’ha editat el Viure a Catalunya (vocabulari visual bàsic en català, organitzat per àrees temàti-
ques), que també inclou una petita guia de conversa en diverses llengües.

• Xarranca: Jocs per a l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts
Aquest material, editat per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill el 2002,
inclou un recull de jocs que permeten aprendre les estructures lingüístiques bàsiques a
través de situacions comunicatives reals i des d’una perspectiva de l’educació en valors.

2.3.5.  Dinamització cultural i lingüística
• Parlem-nos
El CNL de Santa Coloma de Farners del Consorci per a la Normalització Lingüística ha editat
l’any 2002 el recull de fotografies Parlem-nos. Es tracta d’un material de sensibilització tant per
a les persones nouvingudes a Catalunya com per a la població autòctona, perquè els parlin en
català.

• Convenis
L’any 2002, els convenis signats pel CPNL amb entitats relacionades amb la nova immigració
han estat els següents:
-  Ajuntament del Vendrell, per a cursos de català de nivell inicial.
-  Ajuntament del Deltebre, per a un curs de nova immigració.
- Departament de Benestar i CPNL  (Barcelona), per a treball conjunt per a l’ensenyament de
català a col·lectius d’immigrants.
- Fundació Akwaba (l’Hospitalet de Llobregat), per a cursos de català vinculats als cursos d’in-
serció laboral per a dones immigrades.
- Organisme Autònom de Desenvolupament de la Comarca de la Conca de Barberà (Montblanc),
per a cursos de català.
- CEIP Mediterrània (Barcelona), per a formació de persones immigrades del barri de la
Barceloneta.
- Unió Sindical Obrera de Catalunya (Terrassa), per a l’elaboració d’una proposta de formació.
- Càritas Sabadell (Sabadell), per a sessions de llengua.
- AMPA CEIP Joan XXIII (Barcelona), per a un curs preliminar adreçat a pares i mares de la
nova immigració.
- Associació Solidària la Llumeneta (l’Hospitalet de Llobregat), per a sessions d’acolliment lin-
güístic a noies àrabs.
- Associació de Mestres Rosa Sensat (Barcelona), per a acolliment lingüístic de mares del barri
del Raval.
- Unió Sindical Obrera de Catalunya (Barcelona), per al curs de llengua i entorn.
- Ajuntament de Reus, Regidoria de Política Lingüística, per a 4 cursos durant tres mesos i mig.
- ACULCO (Asociación Cultural por Colombia e Iberoamérica) (Barcelona), per a cursos de
català, matriculació preferent i atenció de consultes.
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- Associació Drapaires d’Emaús (Sabadell), per a sessions d’acolliment, cursos del nivell B1 i
reducció del cost de la matrícula.

A més d’aquests convenis de l’any 2002, cal destacar especialment el signat el dia 28 d’octubre
de 2002 entre el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i l’Ajuntament de Barcelona
per oferir ensenyament de català a les persones d’immigració recent.

El conveni preveu la posada en marxa i el desenvolupament del Programa d’acolliment lingüís-
tic dirigit a les persones ateses pel SAIER, servei de titularitat municipal, en funcionament a
Barcelona des del 1989. L’objectiu del Programa és facilitar la inserció social, cultural i laboral
de les persones nouvingudes a la societat catalana a través de l’aprenentatge del català.

El CPNL, a través del CNL de Barcelona, s’ha fet càrrec dels recursos humans, tècnics i didàc-
tics necessaris per al funcionament correcte del Programa d’acolliment lingüístic, que s’ha
integrat en l’atenció global que el SAIER  ofereix a les persones immigrants i refugiades. Se-
gons l’acord signat, el CPNL ha dotat amb 45.224,30 euros (7.524.690 pessetes) el CNL de
Barcelona per atendre les necessitats derivades d’aquest programa.

S’ha programat una mitjana de sis cursos mensuals, de caràcter intensiu, amb 15 alumnes per
curs. Els cursos han tingut lloc a les aules de l’escola d’adults Francesc Layret, a Barcelona.

• Altres iniciatives de l’any 2002
- Participació del CNL d’Osona en el Pla comarcal d’integració dels immigrants per a l’obtenció
de la teòrica del carnet de conduir.
- Participació del CNL de Tarragona (oficina del Vendrell) als cursos de català per a l’obtenció
de la teòrica del carnet de conduir.
- Participació del CNL de Cornellà de Llobregat en el programa de voluntariat lingüístic.
- Campanya mediàtica duta a terme pel CNL de Girona (Banyoles/Girona) per sensibilitzar la
població immigrada perquè parli català.
- Campanya del Servei de Català d’Esparreguera Perquè t’estimo et parlo en català.

2.3.6. Difusió
• Llengua i Ús
El juliol del 2002 s’ha publicat el número 24 de Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lin-
güística, que és un monogràfic sobre immigració. Recull articles que tracten el tema de les
noves migracions des del vessant demogràfic, social, didàctic, sociolingüístic, etc.

• Pàgines  web sobre immigració
El 2002 s’ha editat l’apartat de llengua i nova immigració dins del web Llengua catalana del
Departament de Cultura <http://cultura.gencat.net/llengcat/immigra/index.htm>. Aquest apartat
conté informació sobre cursos i jornades, el Pla interdepartamental d’immigració 2001-2004,
material didàctic, vocabularis i guies de conversa, recursos terminològics, webs d’interès i una
darrera secció d’altres materials.

2.3.7. Benvinguts, benvingudes a Catalunya, un país que t’acull
Aquest Pla, aprovat el 2001, estableix les mesures dirigides a facilitar la integració de les dones
immigrants. Aquestes actuacions constitueixen l’eix central de la política d’igualtat del Govern
de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’un conjunt d’actuacions plurianuals que s’elaboren,
planifiquen i executen de manera conjunta entre diferents departaments de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya.

Actualment, s’està implementant la quarta edició del Pla, que dóna continuïtat als tres plans
anteriors. Es divideix en 8 àmbit diferents. Un d’aquests àmbits té per objectiu promoure la
formació de les dones i l’educació en la igualtat de drets. Amb l’objectiu que les persones que
arriben puguin aprendre i usar la llengua catalana, el Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca ha desenvolupat el programa “Benvingut, benvingudes a Catalunya, un país que t’acull.”
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El Consorci per la Normalització Lingüística ha facilitat aquest programa concret als centres de
tot el territori que en formen part. Al 2002 s’han dut a terme cursos de català, s’han organitzat
sessions d’acolliment lingüístic, s’han signat convenis amb entitats de dones immigrades i s’ha
participat en taules rodones i jornades. Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat i
Barcelona són algunes de les ciutats on s’ha desenvolupat aquest programa. En total s’han
signat 51 convenis ( 11 amb entitats que treballen en l’àmbit de les dones immigrades i 41 amb
d’altres de caràcter general), i s’han organitzat 157 cursos programats a mida per als alumnes
immigrants, en els quals han participat 2.165 alumnes.

2.3.8. Programa de foment del català en l’atenció al públic dels establiments comercials i de
restauració
El Govern de la Generalitat conscient que l’arribada de nova població comença a influir d’una
manera significativa en la composició social de Catalunya i que la percepció social és que l’ús
del català ha disminuït en alguns àmbits d’impacte en les comunicacions quotidianes, com la
restauració o el comerç, on la presència de col·lectius de persones immigrades és rellevant, ha
projectat un programa de foment del català entre la nova població.

Els organismes implicats són: el Departament de Cultura, a través de la Direcció General de
Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Departament de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme i el Departament de la Presidència. Secretaria per a la Immigració.

La situació actual del mercat laboral empeny l’empresariat català a contractar persones de fora
de Catalunya, arribades recentment o bé seleccionades en els seus mateixos països d’origen.
Sovint aquestes persones ocupen llocs d’atenció al públic, i en la majoria de casos no tenen
cap coneixement de català ni gaire informació que el català és la llengua pròpia de Catalunya i
hi és oficial al costat del castellà. Aquest fet, unit a l’hàbit de la població catalanoparlant de
canviar de llengua quan s’adreça a persones nouvingudes, contribueix a disminuir l’ús del cata-
là en les relacions entre els ciutadans i el personal dels establiments oberts al públic.

A banda de les conseqüències que pot tenir en un futur per a la vitalitat de l’idioma, actualment
aquesta situació incideix en el compliment i l’aplicació de la Llei 1/1998, de política lingüística.
La campanya, que si bé ha estat projectada i preparada al desembre de 2002 no es desplegarà
fins al 2003, té dues línies d’actuació: d’una banda, sensibilitzar la nova població. I d’altra pro-
moure l’ús interpersonal del català entre la població de Catalunya en general per augmentar-ne
l’ús i reforçar la consciència lingüística de la població catalanoparlant.

Es tracta de fer arribar un missatge de benvinguda a Catalunya per mitjà del qual la població
nouvinguda que treballa en llocs d’atenció al públic sàpiga què és el català, entengui que conèi-
xer-lo i usar-lo pot comportar-li beneficis personals i professionals, i conegui les maneres d’apren-
dre’l. També es tracta de transmetre a la vegada un missatge complementari als clients que es
relacionen amb aquest personal d’atenció al públic: aquestes persones aprenen català i les
ajudareu si els  parleu en català. Tots dos missatges s’han de vehicular a través de l’empresa.

3. El desplegament reglamentari i les dotacions pressupostàries

3.1. El desplegament reglamentari
Els cinc anys següents a l’aprovació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, el
Govern n’ha dut a terme el desplegament d’una manera planificada, progressiva i concertada,
que ha comportat l’aprovació de més de vint decrets de desplegament o d’aplicació de la Llei: 7
el 1998, 3 el 1999, 3 el 2000, 8 el 2001 i 3 el 2002.

El 2002 s’han aprovat tres decrets i s’ha treballat en l’elaboració de quatre més. Els decrets
aprovats són:

1. Decret 162/2002, de 29 de maig, que addiciona dos paràgrafs a l’article 2 del Decret 107/
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1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús de les llengües oficials per part de l’Administra-
ció de la Generalitat, amb l’objectiu de promoure l’ús correcte del català i de la terminologia
normalitzada per part de l’Administració així com l’ús d’un llenguatge no androcèntric, en
aquest darrer cas d’acord amb el Pla interdepartamental de promoció de la igualtat de la
dona i l’home.

2. Decret 161/2002, d’11 de juny, 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
públiques de Catalunya. Aquesta norma sistematitza el sistema d’acreditació d’aquest conei-
xement i el simplifica, el fa aplicable al personal de la Generalitat, de les administracions
locals i de les universitats, inclou el requisit de coneixement de l’aranès per accedir a llocs de
treball que depenen de les institucions araneses i per al personal de la Generalitat destinat a
la Vall. Converteix en referent la titulació de l’educació obligatòria com a certificació de pri-
mera llengua i la del Departament de Cultura com a certificació de segona llengua, signe
inequívoc de la progressiva normalització de l’ensenyament de la llengua catalana a tota la
població. També adequa els nivells de coneixement de català establerts per a l’accés a cada
categoria professional als cinc nivells de coneixement estandarditzats pel Consell d’Europa
per a totes les llengües europees vives. La tramitació d’aquesta norma ha estat llarga i hi han
intervingut els departaments de Cultura, Governació i Relacions Institucionals i Ensenya-
ment. Tanmateix, el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, estableix una regulació autònoma i més
laxa pel que fa al coneixement del català per part d’aquests funcionaris.

3. Decret 213/2002, d’1 d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació curricular de la formació bàsica
de les persones adultes. L’article 5è d’aquesta norma estableix que el català és llengua
vehicular i d’aprenentatge del cicle de formació instrumental i del cicle d’educació secundà-
ria de la formació d’adults, amb la qual cosa el Departament de Benestar i Família culmina el
procés de catalanització de l’ensenyament d’adults impulsat en aquesta legislatura.

Pel que fa als decrets dels quals s’ha iniciat la tramitació o l’elaboració al llarg de l’any 2002, n’hi
ha dos de desplegament i dos de complementaris. Els de desplegament són:

• Decret 15/2003, de 8 de gener, pel qual es regula el règim jurídic transitori de les televisions
locals per ones terrestres, en el qual es fa el desplegament reglamentari adequat dels articles
25 i 26 de la Llei de política lingüística, i s’estableix com a requisit per a l’emissió de les
televisions locals l’ús del català normalment, si es tracta de televisions gestionades pels
ajuntaments, i es fixa l’ús del català en més del cinquanta per cent, si es tracta de televisions
gestionades per entitats privades. Aquest Decret ha estat aprovat en la reunió del Govern del
8 de gener de 2003.

• Decret sobre la funció dels ajuntaments en relació amb l’article 32.3 de la Llei de política
lingüística. L’objectiu d’aquesta norma és promoure la presència de la llengua catalana a la
retolació comercial, implicant els ajuntaments perquè informin els titulars dels establiments
oberts al públic de la seva obligació de retolar almenys en català. Aquesta informació es
preveu que es doni en el moment  en què, d’acord amb la normativa vigent, han de concedir
llicències o fer determinades comunicacions als establiments oberts al públic, i també quan,
si s’escau, han d’autoritzar la col·locació de cartells visibles des de la via pública. Aquest
Decret va ser anunciat pel conseller en cap, Artur Mas, després de la sessió del Govern del
dia 21 de gener i se’n preveu l’aprovació dins del primer semestre de 2003.

Els dos decrets complementaris que s’han tramitat al llarg de 2002 han estat:

• Decret 53/2003, de 20 de febrer, d’estructura orgànica de la Direcció General de Política
Lingüística, que adequa l’estructura i les funcions de l’esmentada Direcció General als canvis
legislatius i reglamentaris que resulten de l’aplicació de la Llei de política lingüística i a la
nova realitat sociolingüística, així com a l’existència de nous organismes d’aplicació de la
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política lingüística, com són el Consorci per a la Normalització Lingüística, el TERMCAT i
l’Institut Ramon Llull. D’altra banda, la nova estructura adapta la Direcció General a les
necessitats actuals per continuar assolint amb més eficàcia i coordinació interdepartamental
els objectius en matèria de política lingüística que van motivar-ne la creació l’any 1980. El
Decret deroga el seu precedent, el 173/1991, de 30 de juliol.

L’estructura de la Direcció General continua fonamentada en tres serveis: el d’Assessorament,
encarregat de promoure recursos didàctics per a l’ensenyament del català a Catalunya, de
prestar assessorament lingüístic a professionals de la llengua i atendre les qüestions
relacionades amb l’onomàstica, i d’avaluar i certificar els coneixements de català dins del
territori de Catalunya; el de Normalització, encarregat de promoure l’ús del català dins i fora
de l’Administració, i l’Institut de Sociolingüística, que queda reforçat amb una secció d’estudis
de legislació lingüística catalana i comparada, la qual també s’ha d’encarregar d’atendre les
queixes i les consultes ciutadanes sobre drets lingüístics i fer-ne el seguiment.

• Decret 52/2003, de 20 de febrer, pel qual s’atribueix a l’Institut Ramon Llull la competència
sobre l’avaluació i certificació del coneixement del català com a segona llengua fora del
domini lingüístic. Aquest Decret atribueix a l’Institut Ramon Llull la competència d’avaluació
i certificació del coneixement de català fora del domini lingüístic, i també en el territori de
Catalunya, si les proves s’organitzen específicament per a persones no residents en el marc
d’activitats participades per l’Institut. Igualment s’encomana a l’Institut l’organització de les
proves de coneixement de català a la ciutat de l’Alguer. Així doncs, es reconeixen dos
organismes de certificació diferents i es delimiten les seves competències tot conservant,
però, la unitat del sistema i establint una equiparació total dels efectes dels certificats expedits
per un o altre organisme. Com a conseqüència, es modifica el Decret 152/2001, de 29 de
maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Cal recordar que aquesta Llei va establir per primer cop bonificacions fiscals per a activitats de
foment de la llengua.

Igualment s’ha de destacar la tramitació de la Llei d’universitats de Catalunya que, a més d’es-
tablir el principi que les universitats i el Govern han de promoure l’ús del català a la docència i a
la resta de les activitats universitàries, especifica, a l’article 6, que correspon al Consell
Interuniversitari de Catalunya establir els mecanismes i els terminis pertinents per a l’acreditació
del coneixement del català per part del professorat universitari. Aquesta norma modifica, doncs,
el darrer incís de l’article 24.3 de la Llei de política lingüística i ha de facilitar que el professorat
que accedeix a les universitats catalanes tingui un coneixement del català adequat a les seves
funcions; a més, evita que cada una de les universitats hagi d’adoptar individualment els acords
adequats. D’aquesta manera s’evitaran, també, recursos semblants als que han dificultat l’apli-
cació de la Llei, com són ara els de la normativa de la Universitat Rovira i Virgili o de la Univer-
sitat Pompeu Fabra.

3.2. Les dotacions pressupostàries
El pressupost aprovat de la Direcció General de Política Lingüística per a l’any 2002, sense
comptar el capítol primer, va ser de 13.462.250,43 euros, amb un creixement del 6% respecte
del de 2001, que va ser de 12.698.971,93 euros. A més, al llarg de l’any la Direcció General va
rebre aportacions per un total de 839.872,90 euros, cosa que fa que l’increment real del pressu-
post entre 2001 i 2002 sigui del 12,6%.

Com s’ha indicat en els informes sobre política lingüística dels anys anteriors, a més de la dotació
de la Direcció General cal comptar com a dotació específicament destinada al foment de l’ús del
català tot un seguit de partides d’altres departaments, com són l’ensenyament, els mitjans de
comunicació de la Corporació Catalana de Radio i Televisió, els programes d’ensenyament d’adults
del Departament de Benestar i Família, els de formació ocupacional del Departament de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme, els de foment del català a l’Administració de justícia, els d’atenció
sanitària, els de recerca i societat de la informació o el funcionament dels mossos d’esquadra.
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A títol indicatiu destaquen els imports destinats pel Departament de Cultura a les institucions o
activitats que es detallen a la taula 2.

Taula 2. Pressupost del Departament de Cultura destinat al foment del català. 1998-2002

Actuació 1998 1999 2000 2001 2002
milers • milers • milers • milers • milers •

Premsa en català 4.231 5.126 5.169 5.259 3.756
Llibre en català 1.322 1.845 2.025 2.193 2.475
Producció cinematogràfica 2.825 4.243 4.111 4.910 5.402
Doblatge de pel·lícules 300 325 1.154 1.166 2.104
Vídeo 138 120 132 48 85
Exhibidors 37
Producció discogràfica i cançó 264 282 319 337 554
Informàtica i indústries de la llengua 661 1.250 120 655 89
Consorci Normalització Lingüística 7.813 8.054 8.234 8.234 8.740
Centre de Terminologia TERMCAT 914 956 1.004 1.070 1.163
Organitzacions sense ànim de lucre (1) 385 499 559 595 598
Lectorats catalans a l’exterior 604 601 661 661 842
Institut d’Estudis Catalans 2.681 3.053 3.408 3.696 3.650

Nota: (1) No es comptabilitzen els ajuts atorgats a diverses organitzacions sense ànim de lucre pel Departament de
la Presidència.

A més de l’actuació duta a terme de manera directa pel Departament de Cultura, d’acord amb
el principi d’actuació coordinada, els departaments de la Generalitat realitzen actuacions espe-
cífiques per a la difusió del coneixement i de foment de l’ús del català. Si tenim en compte
algunes de les dotacions pressupostàries d’alguns departaments que reverteixen directa i ex-
clusivament en actuacions de foment del coneixement o de l’ús del català l’any 2002 el pressu-
post destinat a aquest concepte supera els 5.000.000.000 d’euros. Cal destacar entre aques-
tes actuacions, els programes d’ensenyament d’adults, el Pla de l’Administració de justícia per
a l’ús del català en les oficines judicials i per part del personal d’aquesta administració, el de
formació lingüística específica de mossos d’esquadra i bombers i l’elaboració de terminologia
específica del sector i el foment de l’ús del català en la formació ocupacional i la negociació
col·lectiva.

Existeixen igualment un seguit d’actuacions que incideixen positivament en el conjunt de la
política lingüística del Govern però que no permeten fer-ne una valoració econòmica exclusiva.
El sistema educatiu i universitari, els mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de
Radio i Televisió, el funcionament de l’Administració en català, l’atenció sanitària,  la recerca i
l’adaptació a la societat de la informació en són exemples clars.

4. Les actuacions de difusió

4.1. L’informe sobre política lingüística de l’any 2001
El 26 de juliol es va lliurar al Parlament l’Informe de política lingüística, tal com estableix l’article
39.3 de la Llei de política lingüística. El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya l’ha reproduït
íntegre en el número 331, de 5 de setembre.

Prèviament, el 24 de juliol, el Consell Social de la Llengua Catalana va aprovar-lo i va emetre´n
el dictamen d’avaluació. L’escriptor i sociolingüista Francesc Vallverdú va ser-ne el ponent en
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una reunió presidida pel conseller Jordi Vilajoana. El director general de Política Lingüística,
Lluís Jou, és qui va tenir cura de la presentació. En el dictamen, el Consell “valora positivament
que la política lingüística que duu a terme el Govern continuï tenint un grau elevat de suport
social”, expressa la seva satisfacció pel desplegament de la Llei de política lingüística i pel nou
Pla interdepartamental d’immigració i considera “del tot ineludible prendre mesures concretes
per facilitar l’aprenentatge del català a la població immigrada”.

De l’Informe de política lingüística 2001 s’han fet les versions en llengua castellana i anglesa.
La publicació s’ha fet arribar a totes les unitats i organismes 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://cultura.gencat.net/llengcat> en català, en castellà i en anglès. Per
correu electrònic (a través de premsacultura@correu.gencat.es) s’ha enviat als usuaris que
l’han sol·licitat.

En aquest Informe destaca l’augment de l’ús del català a l’Administració de justícia, que va
concretar-se en la redacció de 110.000 documents notarials (que l’any anterior, el 2000, havien
estat 98.536), 12.000 sentències i 41.000 resolucions, a les vuitanta oficines judicials adscrites
al Pla de catalanització de jutjats. També posa èmfasi en l’increment de l’oferta de televisió en
català que va suposar, al Barcelonès, la posada en funcionament de vuit televisions locals
entre les quals es troben City TV i Flaix TV. I en el sector del cinema, és rellevant l’augment del
nombre d’espectadors en català l’any 2001: 766.626, un 6% més que l’any anterior. Pel que fa
a  Internet, l’Informe constata que ara fa dos any hi havia 47.241 llocs web amb informacions en
català, amb més d’1.682.600 pàgines indexades, i que el 48,9% dels internautes catalans els
visiten sovint; cal no oblidar els acords de la Generalitat amb Yahoo, per oferir la versió catalana
del portal, i amb Microsoft, que ha fet possible que el sistema operatiu Windows XP estigui
disponible en català a la xarxa de manera gratuïta per als usuaris.

La commemoració de l’Any europeu de les llengües, en el marc de la Decisió 1934/2000/CE,
del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 17 de juliol de 2000, ocupa un capítol sencer
en l’Informe del 2001.

4.2. Difusió especialitzada
Divulgar els drets lingüístics dels ciutadans i informar dels deures de les organitzacions que
estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, és l’objectiu dels tríptics A dreta
llei. Aquesta col·lecció de 8 tríptics que es dirigeixen a sectors i àmbits concrets s’ha continuat
difonent directament i també amb la col·laboració dels ajuntaments. Aquests materials, editats
entre 1999 i 2000, contenen informació sobre noms i cognoms; documents notarials; docu-
ments bancaris, mercantils i d’assegurances; toponímia; hostaleria; retolació comercial; aten-
ció al públic, i comunicacions empresarials. L’any 2002 s’han reeditat els tres darrers (135.000
exemplars en total) i se n’han distribuït un total de 25.000 exemplars, que se sumen als 535.000
distribuïts els tres anys anteriors.

D’altres publicacions especialitzades que edita la Direcció General de Política Lingüística i que
convé esmentar són la revista Llengua i Ús, editada des de 1995 i especialitzada en planificació
lingüística, de periodicitat quadrimestral, i el butlletí Noves SL, que recull informacions i dades
de caràcter sociolingüístic i s’edita en suport electrònic. La periodicitat dels apartats “Agenda” i
”Articles” de Noves SL és quinzenal i trimestral, respectivament .

La Revista de Llengua i Dret, que edita l’Escola d’Administració Pública de Catalunya des de
1982 i que tracta qüestions de dret lingüístic, és l’única revista dedicada a aquest tema a l’Estat
espanyol.

4.3. Informació institucional sobre la llengua catalana a Internet
El 2002 han continuat funcionant tres webs amb informació sobre la llengua catalana i amb
àrees instrumentals.
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El web de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura (http://
cultura.gencat.net/llengcat/) conté informació, entre altres aspectes, sobre organismes per al
foment de la llengua catalana; legislació lingüística; assessorament lingüístic; llocs, mètodes i
bibliografia per aprendre català; certificats de llengua catalana; cinema; informàtica en català, i
subvencions. El 2002 s’hi ha incorporat una pàgina sobre llengua i immigració, que recull recur-
sos i materials per a l’ensenyament, i l’aprenentatge, del català a persones immigrants adultes,
i una altra que difon el cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana. El
web ha rebut 418.892 visites, mentre que l’any anterior en va tenir 248.571, la qual cosa signi-
fica que hi ha hagut un increment de visites del 68’52% .

Les pàgines del lloc d’Internet del Consorci per a la Normalització Lingüística (http://www.cpnl.org
) contenen informació sobre l’oferta dels cursos de català per a adults; els serveis a les empre-
ses, organitzacions i ens locals; les activitats que es porten a terme des de la xarxa territorial
del Consorci; els recursos lingüístics en català a la xarxa; un espai d’actualitat; una agenda
d’activitats; notícies; jocs en català, i cinema en català. L’any 2002, aquest web ha tingut 232.547
visites, la qual cosa representa un increment del 52,15% respecte de l’any anterior. Els espais
més visitats són, en ordre decreixent, l’apartat Jocs en català (33.040 visites), l’espai Recursos
nadalencs (24.659 visites), els Recursos lingüístics (17.780 visites), l’espai Aprèn català (14.298
visites), l’oferta de cursos de català per a adults (13.147 visites) i la Xarxa territorial (13.675
visites). Al mes de juliol es va posar en marxa un nou espai sobre llengua i immigració per
difondre el programa d’acolliment lingüístic “Benvinguts, benvingudes” i per posar a l’abast dels
professionals un seguit de recursos lingüístics específics. Aquest espai ha rebut 3.009 visites
en mig any.

El lloc d’Internet del Centre de Terminologia TERMCAT (http://www.termcat.net) conté informa-
ció 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 automatitzat 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. L’any 2001 els accessos a les pàgines
d’aquest web van ser 7.190.289, i les sessions d’usuari 222.325. Aquestes pàgines han tingut
el doble de visites durant el 2002; concretament, han tingut 15.669.943 accessos, correspo-
nents a 407.047 sessions d’usuari, la
qual cosa representa un increment del
118% respecte de l’any anterior.

A més dels webs esmentats, el 2002,
l’Institut Ramon Llull, que té com a mis-
sió la promoció de la llengua i la litera-
tura catalanes a l’exterior, ha obert el
lloc web (http://www.llull.com/cata.htm).
Aquest web conté informació sobre els
àmbits en què treballa aquest organis-
me i es preveu que al 2003 hi hagi dis-
ponible un espai virtual per donar ac-
cés a cursos de llengua no presencials.

5. El Consell Social de la Llengua Catalana

5.1. El Consell Social de la Llengua Catalana
El Decret 28/1991, de 18 de febrer, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana, va
permetre fundar aquest organisme consultor i assessor de la política lingüística promoguda per
la Generalitat de Catalunya i alhora vehicle de la implicació de la societat en aquest procés.
Després de 9 anys d’activitat, amb la finalitat d’adequar-lo al nou marc legal establert per la Llei
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1/1998, de política lingüística, i fer-ne més àgil el funcionament, va ser novament regulat pel
Decret 148/2000, d’11 d’abril, del Consell Social de la Llengua Catalana. Aquest darrer objectiu
es va acomplir a partir de la creació de la Comissió Permanent. A l’empara d’aquesta norma, el
Decret 29/2001, de 23 de gener, de nomenament de vocalies, va renovar totalment la compo-
sició del Consell.

El Consell es va reunir l’any 2002 en sessió plenària el dia 24 de juliol. La Comissió Permanent
ha estat convocada els dies 11 de febrer, i 5 i 26 de juny.

Els assumptes que s’hi han tractat i els acords més rellevants que ha pres la Comissió Perma-
nent són els que es detallen tot seguit.

Pel que fa a la política terminològica, la Comissió constata la necessitat de mantenir una activi-
tat que sigui coherent amb les exigències comunicatives actuals, acceptada socialment i ade-
quada en el terreny lingüístic. Valora el TERMCAT com l’instrument adequat per a aquesta
tasca terminològica i li recomana que incrementi l’acció difusora de la terminologia especialit-
zada i que vetlli per treballar amb el màxim consens social.

Es valora l’Ofercat com un instrument útil per mesurar la presència del català i per conèixer
l’evolució temporal de l’ús social en un territori determinat i, acabada l’aplicació experimental,
insta el Govern a aplicar-lo en una mostra de ciutats representatives.

Quant al projecte de decret d’acreditació del coneixement del català i l’aranès a la funció públi-
ca, la Comissió considera positiva la generalització a totes les administracions catalanes del
requisit d’acreditació del coneixement del català, atès que permet la disponibilitat lingüística del
personal funcionari, cosa que garanteix el dret d’elecció lingüística dels ciutadans.

La Comissió també ha estudiat la conveniència de proposar al Ple del Consell la constitució
d’una nova ponència: l’Observatori de la llengua catalana. La finalitat d’aquest Observatori és la
recopilació, posada en comú i estudi de les dades existents sobre coneixement, presència
social i ús públic, familiar i interpersonal de la llengua catalana. S’ha constituït a la reunió
plenària del Consell Social de la Llengua Catalana, el 24 de juliol, en la qual, també, s’ha
aprovat per unanimitat el Dictamen d’avaluació de l’Informe de política lingüística 2001.

L’Observatori l’integren els membres següents: Emili Boix, M. Àngels Viladot i Joan Martí Castell
(del Consell Social), i Francesc Vallverdú, Miquel Siguan i Albert Bastardas (externs al Consell).

5.2. Estudis duts a terme
L’Institut de Sociolingüística Catalana, un dels tres serveis en què s’estructura la Direcció General
de Política Lingüística, és l’organisme encarregat del seguiment de l’ús de la llengua catalana i de
l’estudi de les actituds de la població i dels professionals de diferents sectors en el marc del
procés de normalització lingüística. Els estudis que ha elaborat el 2002 han estat els següents:

• Enquesta sociolingüística a la província de Tarragona. Aquest estudi sobre els usos lingüístics
de les persones adultes a la província de Tarragona s’ha realitzat amb la col·laboració de la
Diputació de Tarragona. L’objectiu de l’estudi és conèixer el grau d’ús del català en les relacions
interpersonals i poder avaluar i orientar les actuacions en matèria de política lingüística en
aquest territori.

Els objectius, la metodologia i el qüestionari han estat similars als de l’estudi Ús oral del
català, dut a terme l’any 1997 a tot Catalunya. L’univers és format per les persones adultes
(15 o més anys) residents a la província de Tarragona, representats per una mostra de 1.560
persones. S’han considerat tres àrees diferents del punt de vista sociolingüístic: la Costa,
que comprèn el Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp; l’Interior, que comprèn l’Alt
Camp, la Conca de Barberà i el Priorat, i les Terres de l’Ebre, que comprèn la Ribera d’Ebre,
la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià.
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Aquestes tres àrees es mostren en aquest mapa:

Del conjunt de les dades exposades es pot concloure que:

- Hi ha una integració vers el català de les persones que han tingut el castellà com a primera
llengua a la llar.

- Hi ha una alta correlació entre tenir el català com a llengua habitual i haver-lo tingut com a
primera llengua a la infància, superior al fet d’haver tingut el castellà com a primera llengua
a la infància i mantenir-lo com a llengua habitual.

- La taxa de transmissió del català és superior a la taxa de transmissió del castellà.
- Els nascuts en zones de parla catalana amb pares que també han nascut en aquestes zones,

presenten proporcions molt altes d’ús del català (87%).

• Enquesta sociolingüística a la província de Tarragona. Aquest estudi sobre els usos lingüístics
de les persones adultes a la província de Tarragona s’ha realitzat amb la col·laboració Els
usos lingüístics en les grans empreses amb vocació internacional presents a Catalunya l’any
2002. L’estudi s’ha dut a terme en el context de la col·laboració amb el Govern del Quebec i
la
mostraha estat de 300 empreses amb facturació superior als 40 milions d’euros. Les dades
més rellevants es reprodueixen al capítol XIII d’aquest Informe, dedicat al món socioeconòmic.

Als treballs ressenyats cal afegir-hi l’assessorament prestat als estudis següents:

• Estudi sobre els usos en la retolació d’establiments al Vallès Occidental, promogut pel Centre
de Normalització Lingüística Vallès Occidental-3.

• Estudi d’observació dels usos lingüístics a l’hipermercat Carrefour del centre comercial La
Maquinista (Barcelona).

• Estudi sociolingüístic a hotels de 3, 4 i 5 estrelles de Catalunya, promogut pel Departament
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.
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6. Instruments per mesurar l’ús del català

6.1. Ofercat
L’Ofercat és un instrument informàtic al servei de la planificació lingüística, que s’utilitza per
mesurar la presència de la llengua catalana en un territori. A partir de l’observació d’uns indica-
dors és detecten aquells sectors en els quals la seva presència és més deficitària. Els resultats
es presenten mitjançant un índex global i més de 100 gràfics.

Els resultats obtinguts complementen les dades sobre coneixement de la llengua que ofereixen
els censos i padrons, i ajuden a dissenyar la planificació lingüística que duen a terme el Consor-
ci per a la Normalització Lingüística i altres institucions implicades en aquest procés. Recordem
les dades d’evolució del català en els censos:

 Taula 3. Dades disponibles sobre el coneixement del català en els darrers anys

1975 1981 1986 1991 1996
% % % % %

L’entén 74,3 80,98 90,61 93,76 94,97

El parla 53,1 64,08 68,34 75,30

El llegeix 60,56 67,56 72,35

L’escriu 14,5 31,53 39,94 45,84

Els indicadors seleccionats per l’Ofercat són fàcils de recollir i de tornar a ser observats. L’eina
està pensada perquè s’utilitzi d’una forma periòdica i es pugui analitzar l’evolució que hi ha
hagut en un lloc determinat.

L’any 1998-1999 va experimentar-se l’Ofercat a Santa Coloma de Gramenet. Un any després
va crear-se la Comissió Ofercat, formada per representants del Consorci —concretament del
Servei de Programes i del Centre de Normalització Lingüística L’Heura—, de la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística, experts informàtics i assessors externs, amb l’objectiu d’optimitzar el
producte i convertir-lo en un programa informàtic. El 2001 l’Ofercat va aplicar-se de manera
pilot en 6 poblacions a fi de comprovar si funcionava en territoris amb tipologies diverses.

A continuació, l’any 2002, s’ha fet el buidatge i l’anàlisi de les dades obtingudes i s’ha enllestit
l’eina informàtica i el manual d’ús. En aquest mateix exercici, finalitzada l’aplicació experimen-
tal, s’ha decidit a quines poblacions s’aplicarà en el futur. Això darrer s’ha establert d’acord amb
el Consell Social de la Llengua Catalana.

Els resultats obtinguts en la fase de caràcter pilot d’aquesta eina, el 2002, s’han presentat en el
Congrés Linguapax, trobada internacional sobre polítiques lingüístiques, que ha tingut lloc a
Barcelona a l’abril, i a les ciutats de Tarragona i de Lloret de Mar.

La tria de les poblacions per aplicar l’Ofercat de manera experimental va fer-se el 2001 tenint
en compte criteris de diversitat sociolingüística, activitat econòmica i nombre d’habitants. Les
poblacions han estat les que es mostren a la taula 4.

Pel que fa a l’índex de coneixement de la llengua, la selecció inclou poblacions que tenen des
d’un 50% aproximat fins a gairebé un 90%.
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Taula 4. Ofercat: poblacions pilot i característiques

Índex Nombre Principals característiques
saber parlar d’habitants socioeconòmiques
(cens 1996)

Tremp 89,3% 5.503 Serveis i agrària

Manresa 84,4% 63.408 Indústria i serveis

Tarragona 73,5% 109.995 Indústria i serveis

Districte de Ciutat Vella (Barcelona) 70,6% 82.711 Serveis

Lloret de Mar 68,2% 16.291 Turisme

Santa Coloma de Gramenet 52,2% 121.354 Residencial de classe
treballadora

Quant al nombre d’habitants i l’activitat econòmica, hi ha una població petita i rural, Tremp; una
població turística costanera, Lloret; dues ciutats dedicades a la indústria i als serveis, Manresa
i Tarragona; un districte de Barcelona dedicat bàsicament a serveis, Ciutat Vella, i una població
del cinturó metropolità de Barcelona principalment residencial, Santa Coloma de Gramenet.

Cada població estudiada es divideix en cinc sectors: Administració pública, economia, societat
i oci, mitjans de comunicació, i ensenyament i sanitat. I alhora cada sector en diferents subsec-
tors, que en total en sumen 11.

Dels resultats amb més interès poden destacar-se els que es comenten a continuació.

Resultats generals per subsectors
Els àmbits més estretament vinculats amb l’Administració del govern català, l’Administració
local, l’ensenyament i la sanitat tenen un índex Ofercat alt, superior a la mitjana.

A l’Administració de justícia i a l’Administració de l’Estat, en la majoria dels casos, l’índex Ofercat
és menor que la mitjana global de cada població. En un futur immediat, la presència de català
en aquests àmbits ha d’augmentar.

En subsectors més vinculats amb el “mercat” (economia, societat i oci) l’Ofercat guarda una
estreta relació amb el perfil sociolingüístic de la població.

En els mitjans de comunicació les dades de l’Ofercat són inferiors a la mitjana global de la
població, però amb valors molt semblants entre totes les ciutats.

Índex Ofercat i coneixements orals de català
Pel que fa l’índex mitjà, l’Ofercat segueix el mateix ordre descendent que el percentatge de
coneixements orals de català. Cal remarcar el cas de Lloret de Mar, que té un índex de 67, més
alt que el 61 del districte de Ciutat Vella de Barcelona, i que inverteix la posició respecte a
l’habilitat de parlar.

6.2. Sistema d’indicadors lingüístics
A més del buidat de la fase de caràcter experimental de l’Ofercat, el 2002 s’han consensuat en
un grup d’experts les característiques del SIL (Sistema d’indicadors lingüístics), que se centra
principalment en els indicadors de situació de la llengua i també en els d’impacte.
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Taula 5. Índex Ofercat per subsectors

Tremp 78 97 98 95 57 92 98 83 84 81 48 23

Manresa 78 99 96 74 65 96 96 89 81 75 51 25

Tarragona 68 97 95 41 52 89 88 76 66 71 50 25

Lloret 67 95 91 __ 69 97 68 87 53 69 47 24

Ciutat 61 95 87 48 26 83 76 81 55 61 50 24
Vella

Santa 46 97 78 39 29 84 56 41 20 __ 47 22
Coloma

Aquest projecte consisteix en l’establiment i l’aplicació d’un conjunt d’indicadors quantitatius i
de gestió interdepartamentals en l’àmbit de la llengua. Els objectius són conèixer l’impacte que
tenen les actuacions de planificació lingüística 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’organit-
zació (polític, directiu i operatiu) i fer el seguiment de l’activitat dels departaments de la Genera-
litat i d’altres organismes implicats en la promoció de l’ús del català.

El Sistema d’indicadors lingüístics (SIL) és un projecte del Departament de Cultura que s’inte-
gra en el pla estadístic de la Generalitat. Aquest projecte contindrà dades seriades, no pun-
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tuals, provinents d’estadístiques oficials o bé d’estudis seriats. Com a estadística en projecte
integrada en el Pla estadístic anual de la Generalitat de Catalunya, se n’ha tramitat la publicació
en el DOGC, on apareixerà al mes de gener de 2003. Aquestes dades nodriran l’Observatori de
la llengua catalana, al qual s’ha fet esment a l’apartat relatiu al Consell Social de la Llengua
Catalana.

Es recomana de disposar, en una primera versió, d’una bateria bàsica d’indicadors, que podria
anar-se ampliant progressivament, i s’accepta, en una primera fase, de disposar d’una bona
selecció d’indicadors no gaire extensa. Es posa un èmfasi especial en què el Sistema d’indica-
dors lingüístics pugui tenir dos nivells de lectura: un nivell complex amb tots els indicadors i un
nivell més simple amb uns pocs indicadors. La taula 6 mostra el nombre actual d’indicadors
amb dades i sense, classificats per sectors.

 Taula 6. Nombre d’indicadors lingüístics per sectors

Sector Amb dades Sense dades Total

1 Població 11 0 11

2 Administració pública 6 7 13

3 Ensenyament 9 4 13

4 Mitjans de comunicació i indústries culturals 14 9 23

5 Economia 5 7 12

6 Institucions sanitàries i socials 0 6 6

7 Difusió exterior 5 2 7

Total 50 35 85

Gràfic 3. Índex Ofercat i coneixements orals de català
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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
D’acord amb la Llei de política lingüística, la Generalitat, les administracions locals i les altres
corporacions públiques de Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els
concessionaris dels seus serveis han d’utilitzar el català en les seves actuacions internes i en la
relació entre ells, i també l’han de fer servir normalment en les comunicacions i notificacions
adreçades a les persones residents en l’àmbit lingüístic català.

Així, doncs, el català és la llengua de treball de l’Administració catalana: la llengua de tots els
documents interns i també de les notificacions externes, i la llengua preferent de servei al
públic, sens perjudici de l’ús del castellà quan les persones inte-
ressades ho sol·liciten. En conseqüència, funcionen normalment
en català l’Administració i tots els serveis educatius, sanitaris,
culturals, assistencials, mediambientals, de transports, policíacs
i de qualsevol mena que en depenen. L’alt nivell de competènci-
es de servei públic que ha assumit la Generalitat fa que aquesta
normativa sigui clau en el procés de recuperació de la llengua
catalana i, a més a més, contribueix a estendre’n el coneixement
en tots els àmbits i a proporcionar-li el prestigi social que mereix
.

En aquest sentit, 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, i 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. Durant l’any 2002 s’ha
aprovat el Decret 162/2002, de 29 de maig, que addiciona dos
paràgrafs a l’article 2 del Decret 107/1987, de 13 de març,  amb
l’objectiu de promoure l’ús correcte del català i de la terminologia
normalitzada per part de l’Administració, així com l’ús d’un llen-
guatge no androcèntric, en aquest darrer cas d’acord amb el Pla
interdepartamental de promoció de la igualtat de la dona i l’home.

Els articles 9 i 10 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística, van recollir la normativa precedent i van incrementar-
ne el rang. Cal recordar també que l’article 9.3 de la Llei estableix que les corporacions locals i
les universitats han de regular l’ús del català en l’àmbit de les seves competències 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 fonaments prin-
cipals del procés de recuperació de la normalitat lingüística dels darrers anys.

1.2. La regulació del coneixement
L’article 11 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, estableix que tots els funcionaris, el personal laboral
i la resta de persones que treballen a les administracions públiques han d’estar capacitades per
fer servir les dues llengües oficials. El mateix article preveu que el Govern ha de garantir l’ense-
nyament del català al personal al servei de totes les administracions públiques catalanes, inclo-
sa la de justícia, i fomentar mesures de reciclatge. També estableix que en el procés de selec-
ció per accedir a places de personal de l’Administració de la Generalitat, de l’Administració
local i de l’administració i els serveis de les universitats, inclòs el personal laboral, s’ha d’acre-
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ditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau
adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti, en els termes establerts per la
legislació de la funció pública.

El desembre de 2002, l’Administració de la Generalitat de Catalunya tenia 40.953 persones en
actiu, de les quals 23.057, és a dir, el 56,31%, havien acreditat el coneixement de català adequat.
Això significa un increment de 2.178 persones i 2,24 punts percentuals en relació amb l’any
anterior, en què eren 20.879 persones, que representaven el 54,07% del total. De les 23.057
persones que tenen acreditat el coneixement del català, 17.281 tenen un certificat i la resta l’han
acreditat en el moment d’accedir a la condició d’empleats públics mitjançant una prova específi-
ca.

A la quantitat de 40.953 persones no hi són comptats el personal docent, el personal estatutari
de l’Institut Català de la Salut i el personal de l’Administració de justícia. Sí que s’hi inclouen els
cossos de bombers i de mossos d’esquadra. Pel que fa a aquests últims, la totalitat del cos ha
acreditat el coneixement del català.

1.3. L’acreditació del coneixement del català en els processos de selecció
La Secretaria General d’Administració i Funció Pública és l’òrgan responsable de l’acreditació
del coneixement del català en els processos selectius per a l’accés a l’Administració de la
Generalitat. Concretament, la Secretaria els convoca i l’Escola d’Administració Pública organit-
za les proves per mitjà dels òrgans de selecció. En aquests processos hi participa també un
assessor lingüístic amb veu i sense vot, que designa el director general de Política Lingüística.

Pel que fa als processos selectius de funcionarització dels grups C, D i E convocats l’any 2002,
hi ha hagut 312 aspirants, el 73,39% dels quals comptava amb l’acreditació prèvia del coneixe-
ment del català. De la resta, 50 han fet la prova supletòria, que ha estat superada per 39
persones, és a dir, el 78%.

Pel que fa al personal funcionari, durant l’any 2002, s’ha gestionat un procés selectiu per a
l’accés a l’Administració de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’oferta pública d’ocupa-
ció de 1998; han aspirat a les places que s’hi oferien 15 persones, el 60% de les quals ja tenien
acreditació de coneixement del català. De les que van haver de fer la prova, la van superar el
100%. D’altra banda, s’han realitzat 2 processos selectius corresponents a l’oferta d’ocupació
pública per a l’any 1999, per ocupar un total de 5 places, a les quals han aspirat 36 persones, de
les quals el 72,22% estaven exemptes de fer la prova, una prova que han superat el 50% dels
qui l’han realitzada. Així mateix, s’ha gestionat la convocatòria del procés selectiu, torn especial
de promoció interna, per a l’accés a l’escala administrativa del cos administratiu, al qual han
aspirat 2.359 persones, el 86,01% de les quals ja tenien acreditació de coneixement del català.
De les que van haver de fer la prova, la van superar el 29,41%.

Quant al personal laboral fix, en aquest mateix període s’ha gestionat una convocatòria corres-
ponent a l’oferta de l’any 1999 amb 30 places i 162 aspirants, dels quals 69 han estat exempts
de fer la prova. De les 19 persones que l’han feta, 18 l’han superat. Pel que fa a l’oferta de l’any
2001, s’han realitzat 4 convocatòries amb 36 places i 322 aspirants, dels quals 200 han estat
exempts de fer la prova. De les 31 persones que l’han feta, 24 l’han superat. Per últim, s’ha
gestionat una convocatòria corresponent a l’oferta de l’any 2002 amb 41 places i 196 aspirants,
dels quals 160 han estat exempts de fer la prova, és a dir, el 81,63%.

Finalment, en el període esmentat, el coneixement de català ha estat valorat com a mèrit en un
total de 5.500 llocs de treball en concursos de canvi de destinació de personal laboral (184),
concursos específics i de lliure designació de personal funcionari (465) i concursos generals de
llocs base de personal funcionari (4.851).

Pel que fa a l’Administració local, durant l’any 2002 l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
ha intervingut en processos convocats per diferents entitats locals. Ho ha fet amb la designació
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de 1.681 membres que han representat l’Escola en els tribunals, i amb l’assessorament d’aquests
tribunals. En total ha participat en 515 processos selectius per cobrir un total de 3.377 places. La
Direcció General d’Administració Local fa, d’una manera ordinària, el seguiment de les convoca-
tòries de personal dels ens locals en relació amb el requisit del coneixement de la llengua catala-
na.

Continua vigent el conveni de col·laboració que es va signar el 2001 entre la Direcció General
d’Administració Local i el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya, que permet
que en els òrgans de selecció hi participi un tècnic del Consorci. Aquest tècnic, amb veu i sense
vot, es responsable de la prova de català quan els aspirants no poden acreditar-ne el coneixe-
ment per mitjà de títols o diplomes.

1.4. L’ensenyament de català al funcionariat
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya és l’organisme de la Generalitat de Catalunya
responsable de l’ensenyament de català als funcionaris que no disposen del coneixement ade-
quat. El Consorci per a la Normalització Lingüística hi participa activament en la formació del
personal de les administracions locals.

L’any 2002 l’Escola ha organitzat 329 cursos de català per a funcionaris: 177 per al personal de
la Generalitat, 8 per al de l’Institut Català de la Salut, 121 per a funcionaris de l’Administració de
l’Estat i els seus diferents organismes autònoms, 16 per mitjà dels sindicats i 7 a l’Administració
local. L’any anterior van ser 190. El nombre total de persones inscrites a aquests cursos ha
estat de 6.056, de les quals 4.679 van completar-los i 3.821 (el 81,7%) van obtenir un certificat
d’assistència i aptitud. Els cursos per a funcionaris a través de sindicats s’emmarquen en un
acord de col·laboració entre l’Escola d’Administració Pública i els serveis lingüístics dels sindi-
cats UGT i CCOO.

Pel que fa als cursos de llengua per al personal de l’Administració local, durant el curs 2001-
2002 han estat organitzats de manera íntegra per mitjà del Consorci per a la Normalització
Lingüística de Catalunya, excepte els de llenguatge administratiu, que han estat organitzats per
l’Escola d’Administració Pública. En total s’han impartit 70 cursos amb 1.337 alumnes.

Taula 7. Cursos de català a funcionaris. 1998-2002
(Escola d’Administració Pública i Consorci per a la Normalització Lingüística)

1998 1999 2000 2001 2002
cursos assistents cursos assistents cursos assistents cursos assistents cursos assistents

Generalitat 57 — 177 2.682 146 2.302 120 1.528 185 2.718

Ens locals 140 — 115 1.942 108 1.716 80 1.452 77 1.440

Estat 62 — 71 1.215 77 1.053 44 701 121 1.563

Sindicats — — — — 22 — 26 558 16 295

TOTAL 259 — 363 5.839 331 5.071 244 4.239 399 6.016

Nota: Els 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.

1.5. L’assessorament lingüístic a la Generalitat i les altres administracions catalanes
El Decret 36/1998, de 4 de febrer, atribueix a la Direcció General de Política Lingüística les
funcions de vetllar per l’ús correcte de la llengua catalana a tots els departaments de la Gene-
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ralitat, a més de garantir-hi l’aplicació de la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans i l’ús de la
terminologia que elabora el TERMCAT.

Aquestes funcions s’exerceixen mitjançant la prestació d’assessorament als departaments que
ofereixen serveis lingüístics a càrrec dels membres de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística,
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 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 Nor-
malització 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 2002 el servei de consultes de la Direcció General de Política Lingüística, que també atén
els serveis lingüístics privats, els professionals de la llengua lliures i els usuaris de fora de
Catalunya, amb la qual cosa realitza una funció de dinamització de l’ús social del català, ha atès
de manera personalitzada 5.602 consultes. El 28,2% d’aquestes 5.602 consultes han estat
d’empreses i particulars; el 20,7%, dels serveis lingüístics sectorials o universitaris; el 16,8%,
de professionals de la correcció i la traducció; el 6,2%, de l’Administració; el 3,1%, d’usuaris de
fora de Catalunya, i el 12,8%, d’usuaris de correu electrònic no identificats. Tot i que l’assesso-
rament lingüístic que requereix l’Administració de la Generalitat el fa la Xarxa Tècnica, el servei
de la Direcció General li presta suport especialitzat. A banda de l’atenció personalitzada, telefò-
nica o per correu electrònic, les pàgines de llengua del web de la Direcció General han tingut
73.662 accessos o consultes.

Per àrees temàtiques les consultes es distribueixen de la manera següent: el 18,9% d’informa-
ció general sobre bibliografia, recursos informàtics per a la correcció i traducció de textos i
serveis professionals, el 15,8% de convencions (majúscules i minúscules, abreviacions, tracta-
ments protocol·laris), el 15,4% de sintaxi, el 14,0% de lèxic, el 9,6% d’onomàstica, el 7,9% de
terminologia, el 6,5% d’ortografia, el 3,2% de llenguatge administratiu i jurídic, el 2,6% de mor-
fologia, el 2,2% de fraseologia i refranys, l’1,9% de criteris de traducció i el 0,7% de fonètica.

1.6. CAT365. Administració Oberta de Catalunya
El dia 5 de juliol es va posar en funcionament CAT365, Administració Oberta de Catalunya
(AOC), portal de serveis
de les administracions ca-
talanes adreçat als ciuta-
dans i les empreses de
Catalunya. En aquest nou
espai virtual obert a tot-
hom, s’han implantat nous
serveis de consultes so-
bre gramàtica, redacció
de documents, onomàsti-
ca, correctors i traductors,
etc.: Aclareixo dubtes lin-
güístics, Com he d’escriu-
re noms de lloc i noms de
persona, Necessito pro-
fessionals de la llengua i
Necessito traductors o
correctors automàtics de
textos. Aquests serveis,
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d’una banda, permeten la consulta automàtica de la informació aplegada a les bases de dades,
i de l’altra, també ofereixen un servei d’atenció personalitzada. La base de dades del servei de
consultes automatitzades permet interrogar més de 3.400 registres sobre qüestions de llengua
i uns 2.380 sobre professionals de la llengua (correctors, traductors, intèrprets, professors,
etc.). A més, per mitjà d’un formulari, tots els ciutadans, els organismes, les empreses i els
professionals de la llengua i d’altres camps poden accedir a un servei d’atenció personalitzada
per plantejar qualsevol dubte lingüístic. Igualment, per mitjà de CAT365, els professionals de la
llengua i les empreses o agències de serveis lingüístics poden sol·licitar l’alta a la base de
dades de professionals de manera automàtica a l’apartat Necessito professionals de la llengua.

Pel que fa a la revisió i la traducció de textos, la Direcció General de Política Lingüística ha
revisat i traduït 3.238 pàgines de textos d’àmplia difusió: la revisió de textos ha representat el
67% (2.169 fulls de 263 sol·licituds diferents) i la traducció ha estat el 33% (1.069 pàgines, que
corresponen a 303 sol·licituds). Entre els textos traduïts o revisats s’han atès sol·licituds de
diverses empreses de publicitat, d’entitats de fora de Catalunya, d’entitats religioses, d’organis-
mes de l’Administració i d’empreses de serveis, com ara MUFACE, la Delegació del Govern a
Catalunya, el Govern Militar, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la Gerència Regional
del Cadastre, el Consell de la Joventut d’Espanya, Iberia, PuntCat, RENFE o AENA.

D’altra banda, cal ressaltar que s’ha utilitzat el sistema de traducció automàtica entre el català
i el castellà per al 32,6% dels textos traduïts.

S’ha continuat fent, a petició de les persones interessades, la confrontació de textos adminis-
tratius o legals en català amb les versions traduïdes corresponents, que calia presentar davant
un organisme oficial. S’han expedit 26 certificats de traducció literal (154 fulls), un 21,8% menys
que l’any anterior.

Pel que fa a l’assessorament a l’Administració local durant el 2002, les consultes lingüístiques
que provenien d’administracions sobre el total de les ateses pel Consorci per a la Normalització
Lingüística han estat un 19% de les 48.505 que s’han atès. Pel que fa al nombre de pàgines
revisades pel Consorci (141.514 en total), 82.644 corresponen a l’Administració local, és a dir,
el 58,4%. L’any anterior el servei de revisió prestat a l’Administració local havia representat el
59,3%. Aquesta reducció de gairebé un 1% en relació amb l’any anterior s’ha d’interpretar
positivament, ja que significa que el coneixement del català augmenta entre el personal de
l’administració esmentada.

Finalment, el Centre de Terminologia TERMCAT ha atès 8.647 consultes personalitzades, de
les quals el 17% procedia del Consorci per a la Normalització Lingüística. La resta, és a dir, el
83%, procedia de professionals de la llengua, particulars, empreses, centres docents i d’altres.

1.7. Acord entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i el Consorci per a la
Normalització Lingüística per a la revisió de models de documents municipals
L’any 2002 s’ha signat un conveni entre el Departament de Governació i Relacions Institucio-
nals i el Consorci per a la Normalització Lingüística per a la revisió dels models d’expedients
administratius municipals, un total de 77 expedients amb la documentació corresponent (1.002
documents). Són accessibles ja per Internet els 207 documents definitius relatius als 17 expe-
dients que conformen el bloc de Personal i s’està enllestint el procés de revisió dels 90 docu-
ments (5 expedients) del bloc de Contractes. A aquests documents, cal afegir-hi els documents
específics d’Hisendes locals (145), Urbanisme (28) i altres (85), que també estan actualitzats i
disponibles a <http://www.gencat.es/sial/exp0.htm>.

Aquesta tasca realitzada el 2002, de revisió lingüística, jurídica i formal, i d’adaptació als criteris
del llenguatge administratiu català d’aquests documents model, permet simplificar les tasques
dels ens locals i garantir-ne la qualitat i l’adequació a la normativa vigent.
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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 Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i de l’ara-
nès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administra-
cions públiques de Catalunya
El dia 11 de maig de 2002 el Govern va aprovar el Decret 161/2002, d’11 de juny, 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 públiques de Catalunya, que sistematitza
el mètode d’acreditació d’aquest coneixement i el simplifica.

Aquest Decret és aplicable al personal de la Generalitat, de les administracions locals i de les
universitats. Converteix en referent la titulació de l’educació obligatòria com a certificació de
primera llengua i la del Departament de Cultura com a segona llengua, com a signe inequívoc
de la progressiva normalització de l’ensenyament de la llengua catalana a tota la població.
També adequa els nivells de coneixement de català establerts per a l’accés a cada categoria
professional als cinc nivells de coneixement estandarditzats pel Consell d’Europa per a totes
les llengües europees vives.

Pel que fa a la llengua aranesa, inclou el requisit de coneixement de l’aranès per accedir a llocs
de treball dependents de les institucions araneses i per al personal de la Generalitat destinat a
la Vall d’Aran.

El Decret es basa en la proposta conjunta dels departaments de Cultura i de Governació i és de
caràcter eminentment tècnic. Consta de 15 articles i 11 disposicions addicionals, transitòries i
finals, i adapta a la realitat actual i a totes les administracions catalanes els criteris que s’apli-
quen des del 1991 a l’Administració de la Generalitat, incorporant l’experiència dels darrers deu
anys. El nivell de coneixement de català que, a partir de l’aprovació d’aquest Decret, cal acre-
ditar per a cada lloc de treball queda determinat d’acord amb els grups de titulació previstos a la
legislació sobre funció pública i a la normativa laboral aplicable, de forma homogènia per a
cada grup laboral, de manera que s’adequa aquest nivell, tant en l’expressió oral com en l’escri-
ta, a les funcions pròpies de les places de què es tracti.

La manera bàsica d’acreditar el coneixement de català per accedir a places de personal de les
administracions catalanes són els certificats d’educació secundària obligatòria (ESO) o de bat-
xillerat cursats a Catalunya, que, segons el Decret, equivalen al nivell C de català, atès que es
considera que aquest ensenyament dóna a l’alumnat els coneixements necessaris per exercir
la funció pública. Per a determinades places d’administració o d’oficis serà suficient un nivell
inferior, el B o l’A, d’acord amb les funcions pròpies de cada lloc de treball.

També es podrà acreditar, en qualsevol cas, per mitjà dels certificats de la Direcció General de
Política Lingüística o de títols equivalents, com els de l’Escola d’Administració Pública, el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística i els serveis lingüístics universitaris. Aquells aspirants a
accedir a la funció pública que no disposin de cap d’aquestes acreditacions tindran l’oportunitat
de fer una prova específica de català en el procés selectiu.

La tramitació d’aquesta norma ha estat llarga i hi han intervingut els departaments de Cultura,
Governació i Relacions Institucionals, i Ensenyament.

Tanmateix, es va aprovar també el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que estableix una regulació autò-
noma i més laxa pel que fa al coneixement del català per part d’aquests funcionaris.

2.2. La Instrucció de 10 de desembre de 2002 sobre l’òrgan competent en política lingüística
L’objectiu d’aquesta norma és determinar quin és l’òrgan competent en política lingüística que
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estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, i quins són els seus procediments d’actuació i les
seves funcions.

De manera resumida pot destacar-se que en el cas de l’Administració de la Generalitat l’òrgan
competent és la Direcció General de Política Lingüística; per a les entitats locals, l’òrgan que
aquestes determinin, i si no el determinen, el Centre de Normalització Lingüística en el qual
estan integrades per a les que formen part del Consorci per a la Normalització Lingüística, i la
Direcció General de Política Lingüística per a les altres.

A les universitats és competent l’òrgan que determinin, i si no ho fan, el servei de llengua
catalana corresponent, en el cas que en disposin; si no és així, ho serà també la Direcció
General de Política Lingüística.

Les funcions de l’òrgan competent són les següents:

a) Nomenar una persona per assessorar l’òrgan de selecció en la valoració de la prova de
coneixements de llengua catalana.

b)  Assessorar la junta de mèrits i capacitats en la provisió de llocs de treball de funcionaris i de
personal laboral pel que fa a la valoració dels coneixements decatalà dels aspirants.

c) Emetre l’informe preceptiu i raonat sobre l’alteració del nivell de català previst en determinats
supòsits.

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

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

L’any 2002 hi ha hagut 7 ajuntaments més que han aprovat el Reglament d’us del català:
Vilanova del Camí, Veciana, el Bruc, Sales de Llierca, les Planes d’Hostoles, Alfarràs i la Roca
del Vallès. La xifra total de corporacions locals amb un reglament d’usos lingüístics aprovat és
de 475: 431 ajuntaments, 35 consells comarcals i 2 diputacions.

La base de tots aquests reglaments ha estat el model de reglament per a l’ús de la llengua
catalana per a les entitats locals aprovat pel ple 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 legisla-
ció vigent recomanades pel mateix Consorci l’any 1998.

Amb el nou Decret 161/2002, d’11 de juny, queda emparada la part que fa referència a l’acreditació
de coneixements de català, cosa que explica que la xifra de reglaments aprovats a l’exercici
2002 (7, com s’ha esmentat) sigui tan baixa.

Pel que fa als reglaments d’ús de la llengua catalana en l’àmbit universitari, actualment n’hi ha
tres: els de la Universitat de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Pompeu
Fabra.

En relació amb aquesta darrera, cal esmentar que la Sentència del Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu núm. 13 de Barcelona de 5 de desembre de 2002, que s’ha dictat en relació amb els
recursos formulats per les entitats Convivència Cívica Catalana i Profesores para la Democracia
contra l’Acord de la Junta de Govern d’aquesta Universitat, de 8 de març de 2000, d’aprovació
de les mesures per a la regulació i foment de l’ús del català a la UPF, desestima els recursos
pràcticament en la seva totalitat. I a més, confirma l’adequació a la legalitat de l’esmentada
regulació, llevat de l’apartat 4 de l’article 21, que ha considerat nul. Aquest apartat es refereix
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als documents relacionats amb la docència, com ara plans d’estudis, programes i actes de
qualificacions.

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

L’Oficina del Síndic de Greuges admet queixes en matèria de llengua i, segons consta en el seu
informe, aquest any 2002 n’ha ateses quaranta-tres -una de les quals d’ofici- de relacionades
amb la normalització lingüística. Malgrat que ja han passat cinc 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, on destaca la introducció de l’ús de les tècniques telemàtiques per relacionar-
s’hi, com en el dels sectors socioeconòmics, on enguany han entrat en vigor la totalitat de les
previsions de la Llei de política lingüística, continuen plantejant-se alguns problemes pel que fa
al respecte als drets lingüístics dels ciutadans.

Per 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 encara es troba amb obstacles, la Direc-
ció General de Política Lingüística disposa d’un servei d’atenció de consultes i queixes. El 2002
ha atès un total de 505 consultes relacionades amb la normativa legal i els drets lingüístics,
procedents de ciutadans i ciutadanes, empreses, entitats locals, associacions i altres organis-
mes. Cal remarcar que  aquestes peticions són majoritàriament consultes i que el grau de
queixes formals és molt baix. Enguany moltes de les consultes han estat motivades per l’aca-
bament del període d’adaptació empresarial de cinc anys que la Llei 1/1998, de política lingüís-
tica, establia per als empresaris i empresàries autònoms, és a dir, per a l’entrada plena en vigor
de la Llei. Així, la major part estan relacionades amb l’àmbit empresarial privat (el 35%) i fan
referència a senyalització i retolació, atenció al públic, contractes, documentació empresarial,
etiquetatge, etc. En segon lloc, hi ha les consultes i queixes relacionades amb les diferents
administracions, que en total suposen el 28% (d’aquestes, el 10% corresponen a l’Administra-
ció de l’Estat, el 9% a la de la Generalitat, el 4% a la local, el 3% a les universitats i el 2% a
l’Administració de justícia). Els àmbits que segueixen són els registres (el 16%), sobretot el
Civil, que és de dependència i gestió estatal, i la funció pública de totes les administracions (el
10%). L’Estat acumula, doncs, pel cap baix, un 26% de les consultes i queixes rebudes.

Pel que fa al Consorci per a la Normalització Lingüística, tot i que no té per objectiu atendre
queixes directament, respon puntualment consultes relacionades amb la normativa legal sobre
la llengua, de naturalesa diversa. El 2002 n’ha atès un total de 572.
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III. LA JUSTÍCIA I EL MÓN DEL DRET

1. Un sector que avança lentament

Com a llengua pròpia, el català és la llengua de totes les institucions del país i ha de ser la que
l’Administració de l’Estat ha d’utilitzar de manera preferent a Catalunya. Però l’ús del català en
el terreny del dret i la justícia avança lentament, tot i els esforços del Govern de la Generalitat
de Catalunya perquè s’hi incorpori de manera efectiva. Cal dir, però, que en l’horitzó actual hi ha
dues dades positives: el notable increment de sentències en català i de la xifra d’oficines judici-
als al Pla pilot de funcionament en català impulsat pel Departament de Justícia.

Pel que fa al marc legal, 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 registres estiguin en condicions d’atendre el públic en qualsevol de les dues
llengües oficials i que comptin amb personal que en tingui un coneixement adequat i suficient.

En aquesta mateixa línia, 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, va fixar per primera
vegada un programa d’actuacions de caràcter global en aquest àmbit, tal com s’esmentava en
els informes dels dos anys anteriors. Actualment, s’està debatent el projecte de Llei orgànica
del poder judicial, que no estableix el requisit de coneixement de les llengües cooficials per
ocupar plaça en una comunitat autònoma que tingui llengua pròpia. El grup parlamentari de
Convergència i Unió ha presentat un text alternatiu al projecte en tramitació.

2. L’Administració de justícia

Els objectius prioritaris del Govern  per incrementar l’ús del català a l’Administració de justícia
són els següents:

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

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

Des del 1993, el Departament de Justícia i Interior s’ocupa d’avançar cap a la consecució
d’aquests dos objectius. D’una banda, s’aplica un pla d’actuació general de foment de la llen-
gua i sensibilització del personal perquè usi el català de manera normal en les seves comunica-
cions i relacions professionals, i d’una altra es porta a cap un programa específic centrat en
unes oficines judicials concretes, el nombre de les quals va augmentant progressivament, que
té com a finalitat demostrar que un jutjat pot treballar íntegrament en català sense crear cap
tipus d’indefensió i incrementar el nombre de sentències que es notifiquen en català.

2.1. El coneixement del català a la judicatura i en el personal de l’Administració de justícia
De conformitat amb l’Acord del Consell General del Poder Judicial de 25 de febrer de 1998, que
va establir que el coneixement del català és un mèrit per a la provisió de places de la carrera
judicial amb seu a Catalunya, i també amb el Conveni signat el 25 de març de 1999 entre la
Generalitat i el Consell General per tal de fer efectiu l’Acord anterior a Catalunya, els concursos
de provisió de places de jutges i magistrats situades a Catalunya que hi ha hagut l’any 2002 han
tingut en compte, com a mèrit, el coneixement del català (certificat de nivell B).
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El Reial decret 429/1988, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el reglament orgànic del cos de secreta-
ris judicials, reconeixia com un mèrit, en l’article 33.7, el coneixement del català, però aquest
article va ser declarat nul per la Sentència del Tribunal Suprem de 7 novembre de 1995; el Reial
decret 326/2002, de 5 d’abril, sobre règim de nomenament dels membres substituts del Ministeri
Fiscal no reconeix com a mèrit el coneixement del català, mentre que sí que ho feia la disposició
anterior, el Reial decret 2397/1998, de 6 de novembre; el Reial decret 249/1996, de 16 de febrer,
pel qual s’aprova el reglament orgànic dels cossos d’oficials, auxiliars i agents al servei de l’Admi-
nistració de justícia, sí que té en compte el coneixement de català com a mèrit. D’acord amb això,
en el conjunt de processos per a l’ingrés als cossos de funcionaris judicials que s’han dut a terme
a Catalunya, un 67 % de les persones que hi aspiraven disposaven prèviament de l’acreditació
del coneixement de català. Tots els altres aspirants, és a dir el 33 % restant del total, van presen-
tar-se a la prova de llengua catalana per poder comptar amb el mèrit.

La Sentència de 18 de desembre de 2001 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal
com s’esmentava en l’Informe de política lingüística 2001, va estimar parcialment el recurs
interposat contra l’Ordre de 10 de març de 1998 sobre selecció, proposta i nomenament de
personal interí per a la provisió de places dels cossos de metges forenses, auxiliars i agents de
l’Administració de justícia 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.

Però les sentències de 10, 13 i 14 maig de 2002, relatives al Decret 49/2001 i a la seva aplica-
ció, mantenen el requisit del nivell C per ser interí en el cas dels metges forenses i oficials, i
anul·len el de nivell C per als auxiliars i el B als agents. Cal entendre que d’acord amb la
Sentència de 18 de desembre de 2001 esmentada, resta vigent l’exigència del nivell B per als
auxiliars prevista en l’Ordre de 10 març de 1998 i que si l’exigència del nivell B per als agents es
considera desproporcionada en les sentències de 18 de desembre de 2001 i 14 de maig de
2002, es pot interpretar que se’ls ha d’exigir l’acreditació de coneixements de nivell A elemental.

Durant el 2002 i d’acord amb aquesta Ordre de 10 de març de 1998, s’han avaluat els coneixe-
ments lingüístics del personal en els processos de selecció per a l’ingrés als cossos de funcio-
naris judicials i a la borsa d’interins de l’Administració de justícia. Pel que fa al segon cas, per
exemple,  el nombre de candidats a les borses d’interins examinats en llengua catalana que
han superat la prova ha estat de 93 sobre 153 presentats.

2.2. L’ensenyament del català
L’any 2002, s’han organitzat 41 cursos de coneixements generals de llengua catalana, de 80
hores cada un, dels quals l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, mitjançant un acord
amb el Departament de Justícia i Interior, n’ha subvencionat el 50 % de 8. El nombre de cursos
oferts al personal de l’Administració de justícia continua, així, una línia descendent: aquest any
se n’han organitzat 9 menys que l’any 2001 i 33 menys que l’any 2000. Prenent com a referèn-
cia l’any 2001, la reducció d’un 18% del nombre de cursos (nou) i d’un 14 % del nombre d’ins-
crits (cent quaranta-sis alumnes) ha estat proporcional. No obstant això, el nombre d’aprovats
ha augmentat en nombres absoluts, ja que l’any 2001 van aprovar 370 alumnes d’un total de
614 presentats a examen (60,3 % del total de presentats), i l’any 2002 han aprovat 372 alumnes
d’un total de 496 presentats (75 % del total de presentats). La disminució del nombre de cursos
any rere any reflecteix el fet que cada cop hi ha més funcionaris que poden acreditar el nivell de
coneixements generals de català.
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Pel que fa als cursos d’autoaprenentatge, el nombre d’alumnes també s’ha reduït: el 2002 el
nombre d’inscrits ha estat de 657, 100 menys que l’any 2001, dels quals 214 es van presentar
a la prova final i 117 la van superar (van aprovar el 54,7% dels presentats, davant del 44,7% de
l’any 2001). Tot i que el percentatge d’aprovats d’aquests cursos és sempre inferior als cursos
presencials (es requereix un esforç molt més alt per seguir un curs d’aquestes característi-
ques), és important oferir aquest servei especialment en aquells partits judicials petits on sovint
per manca d’alumnes no es poden obrir cursos impartits per professors.

Paral·lelament als cursos de coneixements generals de llengua, al llarg de l’any 2002 també
s’han organitzat 26 cursos de llenguatge jurídic, 14 menys que l’any 2001 d’acord amb la línia
descendent general, als quals s’han inscrit un total de 657 funcionaris. Amb la creació, l’any
2001, del Certificat de coneixements de llenguatge jurídic de la Direcció General de Política
Lingüística, aquests cursos van passar de tenir 24 hores de durada a tenir-ne 60. No cal dir  que
l’especificitat d’aquests cursos els converteixen en un element molt important per a la normalit-
zació lingüística d’aquest sector.

Els quaranta-un cursos de coneixements generals de llengua catalana (llevat dels vuit que han
estat subvencionats al 50% per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya) més els 26
cursos de coneixements específics de llenguatge jurídic han tingut un cost de 231.750,29 €,
que ha assumit el Departament de Justícia i Interior.

Taula 8. Cursos de català oferts a funcionaris judicials.
Des de 2000 fins a 2002

A B C Total
2000-01 2001-02 2000-01 2001-02 2000-01 2001-02 2000-01 2001-02

BCN ciutat 2 3 10 5 16 14 28 22

BCN comarques 1 1 4 1 8 9 13 11

Girona - - 1 1 2 1 3 2

Lleida - - 1 1 2 1 3 2

Tarragona 1 - 1 1 1 3 3 4

TOTAL 4 4 17 9 29 28 50 41

Taula 9. Nombre de funcionaris judicials inscrits als cursos de català.
Des de 2000 fins a 2002

A B C Total
2000-01 2001-02 2000-01 2001-02 2000-01 2001-02 2000-01 2001-02

BCN ciutat 26 35 154 97 376 328 556 460

BCN comarques 9 18 82 32 167 166 258 236

Girona - - 10 16 43 21 53 37

Lleida - 2 8 10 47 23 55 35

Tarragona 8 - 20 13 28 51 56 64

TOTAL 43 55 274 168 661 609 978 832
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Taula 10. Nombre d’alumnes de català aprovats. Des de 2000 fins a 2002

A B C Total
2000-01 2001-02 2000-01 2001-02 2000-01 2001-02 2000-01 2001-02

BCN ciutat 6 19 56 52 166 141 228 212

BCN comarques 3 9 34 11 44 69 81 89

Girona - - 6 11 12 6 18 17

Lleida - - 2 5 16 13 18 18

Tarragona 4 - 11 9 10 27 25 36

TOTAL 13 28 109 88 248 256 370 372

2.3. L’assessorament per mitjà dels dinamitzadors lingüístics
El Departament de Justícia  i Interior compta amb un equip de normalització lingüística com-
post per cinquanta-un dinamitzadors que presten assessorament lingüístic al personal de 488
òrgans judicials distribuïts en quaranta-nou partits judicials de Catalunya.

Dins d’aquest marc, el Departament de Justícia i Interior ha continuat el desplegament del
programa Temis, per mitjà del qual es difonen en format electrònic els models de documents

Gràfic 4. Relació entre el nombre d’alumnes inscrits, presentats a examen i aprovats. 2001-2002
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processals en català, per facilitar d’aquesta manera el treball en aquesta llengua del personal
de les oficines judicials. Aquests documents que tots els jutjats tenen a la seva disposició s’han
d’actualitzar periòdicament per adaptar-los als diferents canvis legislatius, i són els dinamitzadors
els encarregats de fer-ne les versions catalanes i, alhora, de vetllar perquè tots els documents
s’ajustin a uns criteris fixats d’estil i format. El total de documents estàndards traduïts l’any 2002
ha estat de 1.402.

A banda d’aquests documents, les oficines que s’incorporen al Pla també sol·liciten als serveis
lingüístics que els tradueixin els documents propis que cada oficina genera. Al llarg dels 2002,
els dinamitzadors lingüístics han traduït 5.452 documents propis. A més, l’any 2002 s’han
posteditat 12.717 resolucions judicials (10.797 sentències i 1.920 interlocutòries) procedents
dels jutjats que participen en el Pla de funcionament en català de les oficines judicials.

La incorporació de moltes oficines judicials al Pla ha fet incrementar el nombre de diccionaris,
vocabularis, textos normatius en català, etc.  lliurats, atès que s’ha considerat que eren eines
imprescindibles per poder treballar en català.  Paral·lelament, també s’ha distribuït material de
consulta divers, com ara reculls de terminologia jurídica, llistes d’abreviacions i de tractaments
protocol·laris i dossiers de material de llenguatge jurídic, que ha estat elaborat pels mateixos
dinamitzadors.

2.4. El coneixement i la disponibilitat lingüística a les oficines judicials
Per primera vegada s’ha realitzat una enquesta sobre el coneixement i l’ús del català a les
oficines judicials mitjançant la tramesa d’un qüestionari. En anteriors exercicis, les dades eren
recollides pels dinamitzadors a partir de l’observació però no s’utilitzaven qüestionaris. Concre-
tament, la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia ha tramès unes en-
questes al personal que treballa a les oficines esmentades i posteriorment, un cop emplena-
des, han estat retornades als equips de normalització lingüística. Les dades de coneixement
del català i de la disponibilitat lingüística del personal de les oficines judicials són les següents:

Gràfic 5. Dades comparatives dels alumnes inscrits, presentats a examen i aprovats. 1997-2002
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Taula 11. Coneixements de català del personal al servei de l’Administració de justícia.
1997-2002

Coneixement de català 1997 1998 1999 2000 2001 2002*

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

L’entenen, el parlen, però no l’escriuen 30,4% 32,5% 30,4% 31,9% 30% 10,2%

Només l’entenen 28,5% 22,5% 21% 23,4% 20,3% 5,1%

No l’entenen 3,1% 3,1% 8,3% 5,6% 4% 0,9%

NS/ NC 42,5%

Base total de funcionaris 5.123 4.707 4.948 5.122 5.537 6.791

Font: Departament de Justícia.
Nota: (*) De 1997 a 2001, les dades eren recollides pels dinamitzadors. El 2002 s’han obtingut mitjançant una en-
questa.

Cal comentar que els resultats en relació amb el funcionariat que posseeix les tres habilitats
lingüístiques es mantenen de manera estable. Cal confiar que l’experiència pilot en els jutjats
incidirà en un increment d’aquests resultats en el futur immediat.

Enguany hi ha disponibles, a més, les dades pel que fa a la llengua en què el personal de les
oficines judicials s’adreça al ciutadà i sobre l’ús que fa del català en la documentació escrita
que es genera als jutjats.

Taula 12. Funcionaris que atenen en català quan el ciutadà se’ls adreça en català. 2002

Mai 348 5,1%
A vegades 748 11,0%
Sempre 2.801 41,2%
No contesta 11 0,2%
No retorna el qüestionari 2.883 42,5%
Total 6.791 100,0%

Taula 13. Funcionaris que escriuen en català en la documentació judicial. 2002

Mai 1.722 25,3%
A vegades 1.231 18,1%
Sempre 942 13,9%
No contesta 13 0,2%
No retorna el qüestionari 2.883 42,5%
Total 6.791 100,0%

2.5. El Pla de funcionament en català de les oficines judicials
El mes d’octubre de 2002 va fer dos anys que es va iniciar aquest Pla, amb l’objectiu de demos-
trar que un jutjat a Catalunya pot treballar en català de manera normal i sense impediments, i
incrementar el nombre de sentències emeses en català . Al llarg del temps, han augmentat les
oficines judicials que de manera voluntària s’hi han inscrit, de manera que el nombre ha passat
de les 40 inicials a les 106 oficines que, amb data 31 de desembre de 2002, estan acollides al
Pla. En aquest punt cal destacar la incorporació de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya:
amb el compromís que la major part de forenses treballin en català, s’aconsegueix que aquesta
llengua arribi a molts jutjats de diferents ordres jurisdiccionals dels territori.
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D’acord amb els requisits fixats, durant aquest temps les oficines inscrites han utilitzat la llen-
gua catalana de forma habitual en la documentació. Això ha fet que s’hagi aconseguit trencar la
inèrcia en l’ús del castellà i que, per primera vegada, s’hagi establert un criteri d’ús lingüístic
que està per sobre de les preferències individuals dels integrants de l’oficina. Així, quan es
produeix un canvi de jutge o secretari en una oficina per un altre reticent a treballar en català, és
més difícil que l’oficina deixi d’usar la llengua catalana, com s’estava produint fins ara,  per la
mateixa voluntat de la resta de personal de continuar formant part del Pla.

D’altra banda, l’increment progressiu que hi ha hagut del nombre d’oficines que hi participen
demostra el bon funcionament del Pla, cosa que, alhora, serveix per constatar que els òrgans
judicials estan preparats per treballar en català i que el personal que en forma part té els conei-
xements necessaris per fer-ho. Cal destacar aquest punt, ja que quan es va plantejar aquest
Pla bona part del personal era reticent a participar-hi adduint que no podrien complir el requisit
de treballar en català, i posteriorment s’ha pogut comprovar que el canvi de llengua no genera
obstacles ni retard en els procediments.

L’èxit d’aquest Pla està estretament lligat a la figura del dinamitzador lingüístic i a la feina que
aquests dinamitzadors fan a les oficines judicials en què participen. Són ells els encarregats de
convèncer i esperonar els òrgans judicials perquè participin en el Pla. També són els interlocu-
tors entre el Departament de Justícia i Interior i l’oficina en totes les qüestions administratives
que genera la participació en el Pla (són els responsables de recopilar els fulls d’inscripció o
renovació, de comunicar a l’oficina els canvis que hi pugui haver pel que fa a l’orientació del Pla,
de fer arribar al Departament les incidències que es produeixin en un òrgan judicial, etc.). Pel
que fa al vessant lingüístic, són els encarregats de resoldre els dubtes de llengua que el perso-
nal que participa en el Pla té quan treballa en català i de vetllar per la qualitat lingüística dels
documents que es fan en català. També és responsabilitat dels dinamitzadors traduir la col·-
lecció de documents no estàndards de la base documental del Temis que cada jutjat ha creat i
de posteditar les resolucions (sentències i interlocutòries) dels jutges que redacten els seus
escrits en castellà i que, per tant, utilitzen el sistema de traducció automàtica.

Els òrgans judicials inscrits al Pla de funcionament en català de les oficines judicials el 2002
són:

€ Vint-i-set a Barcelona ciutat
Deganat de Barcelona, Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Civil del
Tribunal Superior del TSJC, Secció Tercera de l’Audiència Provincial, Secció Tretzena de l’Au-
diència Provincial, Secretaria de Govern del TSJC, Jutjat Contenciós Administratiu núm.4,
Jutjat de Primera Instància núm.32, Jutjat de Primera Instància núm. 40, Jutjat de Primera
Instància núm. 49, Jutjat de Primera Instància núm. 55, Jutjat d’Instrucció núm. 2, Jutjat d’Ins-
trucció núm. 9, Jutjat d’Instrucció núm. 20, Jutjat d’Instrucció núm. 23, Jutjat d’Instrucció núm.
28, Jutjat de Menors núm. 1, Jutjat de Menors núm. 4, Jutjat de Menors núm. 5, Jutjat Penal
núm. 3, Jutjat Social núm. 1, Jutjat Social núm. 4, Jutjat Social núm. 10, Jutjat Social  núm. 25,
Jutjat Social núm. 29, Jutjat Social núm. 32, Jutjat de Vigilància Penitenciària núm. 2.

Percentatge total d’oficines inscrites de la demarcació: 14 %

€ Vint-i-quatre a les comarques de Barcelona
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Berga, Jutjat de Primera Instància i Instruc-
ció núm. 2 de Berga, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d’Esplugues, Jutjat de
Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Gavà, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.
2 de Granollers, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Granollers, Jutjat Penal
núm. 2 de Granollers, Jutjat Social de Granollers, Jutjat de Primera Instància i Instrucció
núm. 2 d’Igualada, Fiscalia de Manresa, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de
Manresa, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Martorell, Jutjat Social núm. 1 de
Mataró, Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Mollet del Vallès, Jutjat Penal núm. 1 de
Sabadell, Jutjat Penal núm. 2 de Sabadell, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de



III. La justícia i el món del dret

46

Sabadell, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Sant Feliu de Llobregat, Jutjat de
Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Terrassa, Jutjat de Primera Instància i Instrucció
núm. 4 de Terrassa, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 de Vilanova i la Geltrú,
Jutjat Penal núm. 1 de Vilanova i la Geltrú, Deganat de Vilanova i la Geltrú, Jutjat de Primera
Instància i Instrucció núm. 3 de Vilafranca del Penedès.

Percentatge total d’oficines inscrites de la demarcació: 18 %

€ Vint-i-set a la ciutat i les comarques de Girona
Deganat de Girona, Secció Primera de l’Audiència Provincial, Jutjat Contenciós Administra-
tiu núm. 1 de Girona, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, Jutjat Penal núm. 1
de Girona, Jutjat Penal núm. 3 de Girona, Jutjat Social núm. 1 de Girona, Jutjat Social núm.
2 de Girona, Jutjat Social núm. 3 de Girona, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de
Girona, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Girona, Jutjat de Primera Instància
i Instrucció núm. 1 de la Bisbal d’Empordà, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de
la Bisbal d’Empordà, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de la Bisbal d’Empordà,
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de la Bisbal d’Empordà, Jutjat Penal núm. 1 de
Figueres, Jutjat Social núm. 1 de Figueres, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de
Figueres, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Figueres, Jutjat de Primera Ins-
tància i Instrucció núm. 6 de Figueres, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 7 de
Figueres, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d’Olot, Jutjat de Primera Instància i
Instrucció núm. 2 d’Olot, Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Puigcerdà, Jutjat de
Primera Instància i Instrucció de Ripoll, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de
Sant Feliu de Guíxols, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Santa Coloma de
Farners.

Percentatge total d’oficines inscrites de la demarcació: 55 %

€ Catorze a la ciutat i les comarques de Lleida
Deganat de Lleida, Fiscalia de Lleida, Secció Primera de l’Audiència Provincial, Secció Se-
gona de l’Audiència Provincial, Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, Jutjat de Menors
de Lleida, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Lleida, Jutjat de Primera Instàn-
cia i Instrucció núm. 5 de Lleida, Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 8 de Lleida,
Jutjat Penal núm. 1 de Lleida, Jutjat Penal núm. 2 de Lleida, Jutjat Social de Lleida, Jutjat de
Primera Instància i Instrucció de Solsona, Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Tremp.

Percentatge total d’oficines inscrites de la demarcació: 56 %

€ Dotze a la ciutat i les comarques de Tarragona
Deganat de Reus, Fiscalia de Reus, Jutjat Penal núm. 1 de Reus, Jutjat Penal núm. 2 de
Reus, Jutjat Social de Reus, Fiscalia de Menors, Fiscalia de Tarragona, Jutjat de Primera
Instància núm. 3 de Tarragona, Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, Jutjat de
Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Valls, Deganat del Vendrell, Jutjat de Primera Instàn-
cia i Instrucció núm. 3 del Vendrell.

Percentatge total d’oficines inscrites de la demarcació: 25 %

€ Dos a les Terres de l’Ebre
Fiscalia de Tortosa, Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Gandesa

Percentatge total d’oficines inscrites de la demarcació: 18 %

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, el nombre total de sentències judicials
emeses a Catalunya l’any 2002 ha estat de 210.876; d’aquestes 184.770 ha estat emeses en
llengua castellana, i això significa un 87,62 % del total. La resta, que correspon al nombre total
de sentències dictades en català durant el 2002 a les oficines inscrites al Pla, ha estat de
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26.106, i això significa un 12% del total de sentències emeses a Catalunya i un  83 % del total
de les emeses per les oficines judicials que formen part del Pla, ja que aquestes oficines n’han
emès 5.452 que han estat redactades en castellà —el 17 %. Pel que fa al nombre d’interlocutò-
ries, 160.912 —és a dir el 87 %— han estat emeses en català, mentre que 23.285 interlocutò-
ries —el 13 %— s’han dictat en castellà.

Gràfic 6. Total de sentències dels jutjats del pla pilot, en català i castellà. 2001-2002
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Gràfic 7. Total d’interlocutòries dels jutjats del pla pilot, en català i castellà. 2001-2002

0

50000

100000

150000

200000

castellà

català

any 2002any 2001

40.143

6.573

160.912

23.285



III. La justícia i el món del dret

48

La sentència és el document més important, perquè és el que culmina el procediment. Per
aquest motiu, un dels requisits per participar en el Pla és que totes les sentències que emeten
els jutjats inscrits siguin en català. L’augment del nombre de sentències emeses en català,
doncs, és un fet molt positiu, sobretot  si es té en compte l’esforç de redacció que representa,
ja que es tracta d’un document que gairebé mai es pot elaborar a partir d’un model, cosa que no
passa amb les interlocutòries, que es poden elaborar a partir dels documents que s’apleguen al
sistema informàtic Temis.

Les taules següents mostren el nombre de sentències i d’interlocutòries redactades en castellà
i en català per demarcacions, en el conjunt de les oficines judicials inscrites en el Pla. Cal
destacar que si bé el percentatge d’ús  del català és similar al del 2001, es pot observar un
increment considerable pel que fa a les xifres absolutes.

Taula 14. Pla de funcionament en català de les oficines judicials: llengua de les sentències.
2001-2002

2001 2002
Cat. Cast. % Cat. % Cast. Cat. Cast. % Cat. % Cast.

Barcelona ciutat 4.010 566 87,24 12,76 8.085 1.632 83 17

Barcelona comarques 3.181 387 89,15 10,85 7.723 1.155 87 13

Girona 2.003 577 77,63 22,37 4.994 1.075  83 18

Lleida 1.834 719 71,83 28,17 3.365 921 79 21

Tarragona 689 167 80,49 19,51 1.939 669 75 25

Total 11.717 2.416 82,9 17,1 26.106 5.452 83 17

Taula 15. Pla de funcionament en català de les oficines judicials: llengua de les interlocutòries.
2001-2002

2001 2002
Cat. Cast. % Cat. % Cast. Cat. Cast. % Cat. % Cast.

Barcelona ciutat 9.386 1.728 84,45 15,55 39.951 4.517 90 10

Barcelona comarques 12.617 2.693 82,41 17,59 46.752 6.469 88 12

Girona 8.464 668 92,68 7,32 46.265 6.403  88 12

Lleida 4.267 846 83,32 16,68 10.702 2.824 79 21

Tarragona 6.088 572 91,41 8,59 17.242 3.072 85 15

Total 40.822 6.507 86,25 13,75 160.912 23.285 87 13

Tot i que hem parlat de la importància de la sentència com a document principal del procedi-
ment, també cal destacar els documents de tràmit i valorar la transcendència en la normalitza-
ció lingüística de l’Administració de justícia que aquests documents tenen, atès el volum de
documents fets en català que arriba als ciutadans. L’any 2002, 1.237.158 documents de tràmit,
és a dir, el 71 % del total, s’han emès en català.

Pel que fa a la llengua en què s’han presentat les demandes, les denúncies, les querelles i
altres documents d’inici del procediment, les dades obtingudes permeten constatar el reduït ús
que es fa del català en aquests escrits. Tot i que els advocats estan informats de l’existència del
Pla, continuen presentant aquests documents en castellà. L’any 2002, només s’han presentat
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33.043 escrits d’inici de procediment en català (un 27 % del total), la qual cosa reflecteix la
necessitat d’implicació de l’advocacia en l’ús de la llengua catalana en la seva activitat.

Com a conclusió d’aquest apartat podem assenyalar la idea que s’ha anat repetint els últims
anys en el informes sobre política lingüística: l’ús del català no depèn únicament de les oficines
judicials. Malgrat els esforços que es puguin fer en l’àmbit judicial, no pot oblidar-se la necessi-
tat d’implicació, pel que fa a la normalització lingüística d’aquest sector, dels advocats, els
procuradors i la resta de professionals que hi intervenen i la responsabilitat que tenen a l’hora
d’usar la llengua catalana en els seus escrits.

3. Les notaries i la documentació notarial

En els darrers anys, com a conseqüència del que disposa l’article 7 del Decret 204/1998, de 30
de juliol, sobre l’ús de la llengua catalana en els documents notarials, el Col·legi Notarial de
Catalunya ha anat subministrant dades sobre la documentació notarial que s’autoritza en cada
una de les dues llengües oficials a Catalunya.

Per primer cop, l’estadística corresponent a 2002, que el Col·legi ha comunicat als departa-
ments de Justícia i Interior i de Cultura, inclou, a més de la documentació autoritzada pels
notaris de Catalunya que s’incorpora als protocols, la documentació mercantil simplement in-
tervinguda pels notaris. Això és així perquè des de l’octubre de 2000, d’acord amb la Llei 55/
1999, els antics corredors de comerç van quedar integrats en el Notariat.

El fet que l’estadística notarial incorpori la documentació mercantil intervinguda per notaris ha
permès evidenciar un increment notable en el percentatge de documents notarials atorgats a
Catalunya en català el 2002. Podem dir que tot i que s’ha estancat el nombre de documents
autoritzats i protocol·litzats en la llengua pròpia, s’han atorgat més de mig milió de documents
notarials en català, concretament 502.078 documents, que han representat el 28,92% del total.
D’aquest més de mig milió de documents en català, 394.544 són documents mercantils inter-
vinguts (el 78,59%) i la resta, 107.534, documents autoritzats i incorporats al protocol (el 21,41%).

Aquesta darrera dada significa que el 2002 hi ha hagut un estancament de la documentació
notarial clàssica redactada en llengua pròpia  (testaments, contractes no financers, herències)
atès que s’ha passat de 110.247 documents l’any 2001 a 107.534 el 2002, amb una disminució
a tots els territoris llevat del de Lleida. No obstant això, dos de cada tres documents intervinguts
són en català.

La taula següent mostra l’evolució de la documentació en català protocol·litzada en els darrers
anys.

Taula 16. Documents notarials protocol·litzats en català (nombre i percentatge). 1998-2002

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

2002 68.642 7,8 26.404 22,7 5.832 10,1 6.656 5,5 107.534 9,2

Pel que fa a la documentació mercantil intervinguda pels notaris, de la qual s’han tingut dades
per primer cop l’any 2002, la taula següent n’indica el nombre i el percentatge.



III. La justícia i el món del dret

50

Taula 17. Documents intervinguts en català per notaris (nombre i percentatge). 2002

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

2002 296.061 70,0 42.426 75,1 21.952 60,0 34.105 65,0 394.544 69,4

La presència elevada de la llengua catalana en la documentació que només ha estat intervingu-
da es deu bàsicament al pes que hi té la documentació financera i al fet que aquesta documen-
tació sigui impresa o redactada sobre condicions generals directament per les entitats finance-
res, les quals, d’acord amb l’article 15 de la Llei de política lingüística i en aplicació dels conve-
nis de col·laboració signats el 1998 i el 1999 per la Generalitat amb la Federació Catalana de
Caixes d’Estalvi, el BSCH, el BBVA, Caja Madrid i Cajamar, hi facilita l’ús del català.

Les dues taules anteriors posen de manifest que es mantenen les diferències territorials pel
que fa a l’ús del català. En el conjunt de documents, el percentatge dels redactats en català per
al total de Catalunya és, com s’ha dit,  del 28,92%. Hi ha quatre comarques que superen el
doble de la mitjana: Osona (69,3%), el Ripollès i la Cerdanya (62,6%) i la Garrotxa (62,8%).

Hi ha sis comarques que superen el 40%: el Berguedà (54,2), l’Alt Urgell (50,4), El Pla d’Urgell,
l’Urgell i la Segarra (48,5) i el Gironès (43,8), de manera que es configura un espai territorial on
el català és clarament predominant i té tendència a créixer, llevat de la Cerdanya, on disminueix
lleugerament probablement a causa dels canvis demogràfics i del creixement urbanístic que
experimenta en els darrers anys. La taula següent permet observar com l’ús del català creix,
precisament, en els llocs on era més elevat.

Taula 18. Evolució del català en la documentació notarial de set comarques
capdavanteres. 1999-2002

Comarca 1999 2000 2001 2002

Osona 55,6 59,7 63,6 69,3
La Garrotxa 51,1 55,7 55,8 62,8
La Cerdanya i el Ripollès 63,2 71,1 65,0 62,6
L’Alt Urgell 40,9 42,0 45,4 50,4
El Berguedà * 40,3 43,5 54,2
L’Urgell, el Pla  i la Segarra * * 32,3 48,5
El Gironès * 28,3 30,9 43,8

Nota: (*) Inferior al 25%

Els percentatges més baixos d’us del català l’any 2002 es donen al Baix Penedès (19,1), la Vall
d’Aran (20,6), el Pallars (21,6) i el Tarragonès (22,4). El Barcelonès queda en el 24,5% i cal
destacar que en el conjunt de documents l’Hospitalet de Llobregat supera en gairebé un punt i
mig la ciutat de Barcelona, on són en català el 24,7% dels 614.090 documents notarials que s’hi
atorguen.

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
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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 assentaments
en els registres de la propietat i mercantils resulten d’una mostra de diferents registres de tot
Catalunya que confecciona el Col·legi de Registradors i s’aporten exclusivament en percentat-
ge. Els vint-i-un registres que serveixen de base a la mostra aporten les dades següents:

Taula 19. Documents en català als registres de la propietat, en percentatge. 1999-2002 (*)

Registre % Documentació en català
1999 2000 2001  2002

Barcelona 2 12,8 9,2 8,4  8,36

Barcelona 10 11,6 14,6 18,8 12,50

Barcelona 17 7,0 8,3 14,6 11,14

Mataró 2 9,5 11,1 9,6 10,70

Terrassa 3 7,2 8,4 9,3 10,39

Vic 63,1 — —

Berga 64,2 70,5   74,1 60,79

Vilanova* — 3,2 4  4,38

Igualada 1 i 2* — 6,4 6,7 10,14

Girona 2 14,4 10 13,7 15,42

Roses 1 5,3 5,2 6,1  9,14

Lleida 1 3,9 3,2 3,6 4,57

Tremp 7,5 8,3 8,9  8,33

Tarragona 3,8 2,4 4,0 3,15

Reus 1, 2 i 3 9,8 9,5 6,4 5,52

Valls 5,6 4,6 4,9 5,10

Manresa 1 i 2 — 18,1 19,2 20,82

Mercantil BCN* — 3,6 3,9 4,02

Nota: (*) Mitjana anual feta a partir de la mitjana aritmètica dels percentatges mensuals confeccionats pel Col·legi de
Registradors.

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 lingüística cata-
lana. 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 Parlament
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. Al 2002 el Congrés ha acceptat
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aquesta proposició que té per objecte que es reconegui que “a les comunitats autònomes amb
llengua pròpia diferent de la castellana 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 2002 s’ha mantingut el predomini dels documents presentats en llengua catalana en els
registres de la Generalitat amb transcendència juridicoprivada, és a dir, el de Fundacions, el
d’Associacions i el General de Cooperatives, excepte en  el de Societats Anònimes Laborals.

Taula 20. Estatuts de fundacions, per llengües. 1999-2002

1999 2000 2001 2002
nombre % nombre % nombre % nombre  %

Català 9 87 115 86,5 80 82,4 114        89,6

Castellà 15 13   18 13,5 17  17,5 23 10,4

Taula 21. Estatuts d’associacions, per llengües. 1999-2002

1999 2000 2001 2002
nombre % nombre % nombre % nombre  %

Català 1.838 80 1.810 93,5 1.844 95 1954 80

Castellà 459 20   126 6,5 97  5 59 20

La distribució de constitució de cooperatives per unitats territorials així com la distinció entre la
documentació en català i castellà es recull en el quadre següent:

Taula 22. Estatuts de cooperatives, per llengües. 1999-2002

1999 2000 2001 2002
nombre % nombre % nombre % nombre  %

Català 362 70,2 288 66,5 277 65 356 81

Castellà 153 29,8 145 33,5 152 35 82 19

A més, s’ha registrat al Registre Central de Cooperatives de Catalunya la constitució d’una
cooperativa de segon grau en català.

En general hi ha un ascens dels estatuts presentats en català respecte de l’any anterior, sobretot
a la Subdirecció General d’Afers Laborals i d’Ocupació de Barcelona, on l’ascens és del 24%.

Taula 23. Societats anònimes laborals. 2001-2002

2001 2002
nombre % nombre %

Català 191 25 125 11

Castellà 572 75 997 89
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Convé dir 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 per-
sones que hi estan interessades formularis i models d’estatuts en català. També s’ha d’advertir
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 professionals del dret

S’ha de posar èmfasi en la importància que advocats i procuradors tenen, com a professionals
que generen bona part de la documentació que s’aporta a l’Administració de justícia, en la
pressió per produir el canvi de llengua. És evident, doncs, que cal una implicació d’aquests
col·lectius professionals i també de les grans entitats financeres i asseguradores en aquest
àmbit, és a dir, un canvi en l’actitud lingüística dels anomenats operadors jurídics, perquè el
català avanci en el món del dret.

L’ús del català en l’activitat professional dels advocats i dels procuradors és baix; hi ha pocs
advocats que es pugui considerar que treballen de manera habitual en català. D’altra banda, la
realitat és diferent depenent de l’àmbit territorial. L’estadística del Deganat dels Jutjats de Girona,
feta pública al mes de febrer de 2003, indica que el 2002, 1.278 demandes civils han estat fetes
en català  (un 31,8% sobre el total), la qual cosa representa més del doble que l’any passat, que
van ser 537, és a dir, el 15,3 %. Pel que fa a demandes socials, el 2002 se n’han fet en català
563 (el 27,3 % sobre el total), mentre que a l’exercici 2001 van ser 537 (el 25,4%). De deman-
des contencioses, n’hi ha hagut 130 en català en el 2002 (15,5% sobre el total), concretament
9 menys que el 2001, que van ser 139. Cal observar, doncs, la influència positiva en termes
generals 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 departa-
ments de Cultura i Justícia, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Deganat autonò-
mic dels registradors de la Propietat i Mercantils, els col·legis d’Advocats, de Procuradors, i de
Notaris i la Universitat de Girona i la Universitat Nacional a Distància, UNED.

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 Caixes
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. Per exem-
ple, durant l’any 2002 La Caixa de Pensions va presentar en català el 69% de les demandes
(l’any anterior la xifra va ser del 21,3%).

Segons les assessories jurídiques de les caixes l’ús del català en les seves demandes s’ha
anat incrementant. 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 mercantil. Alguna de les caixes d’estalvi de dimensió
mitjana arriba al percentatge del 80% de pòlisses en català, per exemple la Caixa de Terrassa.

Pel que fa als advocats i procuradors, al 2002 s’ha treballat sobretot amb els respectius col·-
legis. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ha dut a terme diferents accions amb l’ob-
jectiu de promoure l’ús del català en l’activitat professional d’aquests col·lectius. Així, ja són vuit
els col·legis d’advocats que han signat convenis de col·laboració amb el Departament de Cultu-
ra i el Consorci per a la Normalització Lingüística per al foment de l’ús de la llengua catalana:
els de Figueres, Terrassa, Manresa, Girona, Sabadell, Granollers, Tarragona i Reus.

A més, l’any 2000 es va signar un nou acord de col·laboració entre els departaments de Cultura
i  de Justícia (ara Justícia i Interior) i el Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
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mitjançant el qual es va donar continuïtat a la Comissió de Llengua Catalana i al Servei Lingüís-
tic del Consell. El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya agrupa els catorze
col·legis d’advocats de Catalunya i presta servei a 20.446 professionals. El Servei Lingüístic és
un dels serveis que ofereix el Consell i desenvolupa les seves activitats en dos àmbits d’actua-
ció: d’una banda, l’assessorament directe i l’atenció personalitzada, pel que fa a temes relacio-
nats amb la llengua, a tots els advocats; i, de l’altra, la dinamització, que pretén promoure i
facilitar l’ús del català entre els professionals de l’advocacia. Des d’aquest Servei es gestiona el
Programa per a la normalització lingüística de despatxos d’advocats, al qual estan inscrits més
de 5.300 advocats.

Cal esmentar també que el 19 d’octubre de 2002 el Con-
sell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears van
signar un Conveni de col·laboració per tal de po-
tenciar les relacions entre els dos col·lectius i
aprofitar els mitjans humans i materials d’amb-
dues institucions, i que un dels punts més im-
portants que inclou el conveni, l’apartat b del
pacte segon, estableix la voluntat de promou-
re accions conjuntes en matèria de normalit-
zació lingüística.

Al llarg del 2002, la Comissió de Llengua
Catalana ha dut a terme diferents accions,
per a les quals ha rebut una subvenció del
Departament de Cultura. Entre aquestes acti-
vitats cal destacar la publicació dels Formularis
jurídics 2002 a Internet i 33.000 exemplars en CD-
ROM, en què s’han adaptat els formularis a la nova
legislació i als nous criteris lingüístics i terminològics, s’han
inclòs els formularis de contractes i, com a novetat, s’ha incorporat un cercador intern de docu-
ments. Aquests Formularis s’han distribuït gratuïtament a tots els advocats de Catalunya i a
totes les facultats de dret dels Països Catalans. També, des del Servei Lingüístic de la Comis-
sió s’han coordinat la publicació i la difusió (a Internet, en CD-ROM i en suport paper) de
legislació oficial en català. Dins d’aquest punt, cal destacar l’edició d’un CD-ROM de normativa
col·legial en català per a tots els advocats de Catalunya, que inclou un programa d’elaboració
de minutes que s’aplica sobre un model en català. Des del web del Consell, a més, s’ha ofert
des del febrer del 2002 un servei de traducció automàtica gratuït castellà<>català a tots els
advocats inscrits en el Programa per a la normalització lingüística de despatxos d’advocats, i
des del Servei Lingüístic se n’ha fet el seguiment i l’atenció de consultes i s’han dut a terme
presentacions d’aquesta eina en diversos col·legis d’advocats i jutjats. A banda de totes aques-
tes accions, el Servei Lingüístic del Consell ha mantingut permanentment actualitzada la seva
seu virtual, el web de la Comissió de Llengua Catalana del Consell, per mitjà de la qual es
criteris lingüístics i terminològics, i a més s’han editat en programes informàtics de tractament
de textos compatibles amb la tecnologia actual. L’objectiu d’aquest projecte, tenint en compte
que la majoria dels escrits de tràmit i dels que es presenten en la fase d’execució es redacten
als despatxos dels procuradors, és oferir aquesta eina amb models dels documents actualit-
zats de contingut i modernitzats pel que fa al disseny, per fomentar la presentació d’aquests
escrits en català al jutjat.  D’altra banda, al llarg del 2002 s’han dut a terme dues sessions
informatives sobre l’ús del català en l’àmbit jurídic i judicial (marc legal i eines de suport  lingüís-
tics), dins el marc de les conferències sobre la professió de procurador dels tribunals que
s’imparteixen als nous col·legiats. Paral·lelament, s’ha dut a terme una tasca de manteniment i
actualització dels continguts de la secció de serveis lingüístics en català que es pot trobar al
web del Col·legi; s’ha pogut constatar, a més, que aquesta àrea és una de les que registra més
accessos de tot el web, concretament és la quarta secció més visitada.
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També s’ha col·laborat amb el Col·legi Oficial de Gestors
Administratius de Catalunya per al manteniment d’un servei
lingüístic dedicat a tasques d’assessorament, coordinació
de la formació i foment de l’ús del català en l’àmbit dels
gestors administratius. Entre les diferents accions de pro-
moció de la llengua que ha dut a terme aquest Servei, po-
dem assenyalar la revisió dels articles dels 5 números de la
revista El Gestor que s’han publicat i la inclusió, dins de
cada número, de l’article Comentari lingüístic que ha inclòs
aclariments sobre 24 qüestions relacionades amb la llen-
gua. Pel que fa a l’edició de material, des del Servei s’ha
elaborat, editat i difós entre els col·legiats el tríptic Els euros
en català i s’ha col·laborat en la reedició del tríptic
Eurovocabulari, publicat pel Termcat i el Departament d’Eco-
nomia i Finances, el qual també s’ha difós entre els col·-
legiats. Durant la campanya de la renda 2002, s’han dut a
terme diferents actuacions entre els gestors per potenciar
la utilització dels impresos de la declaració de la renda i el
patrimoni en català. A més, el 2002, per primera vegada,
s’ha organitzat una sessió informativa al Col·legi, destinada
als nous gestors administratius, sobre el marc legal que re-
gula els usos lingüístics i sobre eines lingüístiques per tre-
ballar en català. Paral·lelament a aquestes accions, el Ser-
vei Lingüístic, mitjançant el correu electrònic o trameses per
correu ordinari, ha mantingut permanentment informats els
col·legiats sobre les novetats referents a eines lingüístiques,
marc legal, productes informàtics, terminologia i materials lingüístics d’utilitat per a aquest sec-
tor professional.

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

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
la Unitat de Lingüistes Correctors, integrada per quinze persones.

L’any 2002 s’han editat 248 números del DOGC, amb una ocupació total de 23.280 pàgines i
l’edició de 29.291 disposicions.

Taula 24. Dades de l’edició del DOGC. 1996-2002

DOGC  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Números 152 248 248 254 248 252 248

Pàgines 13.916 15.610  16.552 16.752 17.052 20.180 23.280

Disposicions 18.906 20.807 22.855 22.845 23.486 27.139 29.291

Amb el suplement en català del BOE s’ha fet un pas important pel que fa a la publicació en
català de les normes jurídiques com a conseqüència de l’oficialitat de la llengua que la Llei de
política lingüística regula.

L’EADOP també té cura dels suplements en llengua catalana del BOE que es publiquen des de
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l’abril de 1998, a l’empara del Reial decret 489/1998, de 14 d’abril. L’EADOP i el BOE compar-
teixen 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’Ad-
ministració de l’Estat, i també de les Ordres que són d’aplicació general. També va acordar fer
disponible a Internet la versió catalana de les normes publicades en el BOE i estudiar la possi-
bilitat que l’Organisme Autònom del BOE publiqui seguint el mateix sistema d’edició dels suple-
ments del BOE, la col·lecció “Textos Legals” en català. Els departaments de Justícia i de Cultu-
ra 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 espanyola
en català en un format que resulta familiar als operadors jurídics en general. L’acord és efectiu
des de l’any 2002.

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

Taula 25. Dades de l’edició del BOE en català. 1998-2002

BOE 1998 1999 2000 2001 2002

Números 10 17 12 17 22

Pàgines 428 1462 880 2.824 3200

Disposicions 8 190 110 289 420

En compliment de la Moció del Parlament de Catalunya de 27 d’octubre de 2000, que fa refe-
rència a “fer efectiu un projecte global de traducció i elaboració de la legislació estatal anterior
al 1998 amb l’objectiu que almenys tots els operadors jurídics disposin de la versió oficial en
català”, es va signar, el 12 de març de 2002, l’Acord d’intencions sobre la publicació en català
dels títols que integren la col·lecció “Textos Legales del BOE”, i el Conveni de col·laboració
entre el BOE i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
per a l’edició en català dels títols que integren la col·lecció esmentada.
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IV. L’ONOMÀSTICA

1. El Nomenclàtor oficial

Els topònims de Catalunya tenen com a única forma oficial la catalana, d’acord amb la norma-
tiva lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, excepte els de la Vall d’Aran, que tenen l’arane-
sa. Així ho estableix 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.

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 Cata-
lans, del Nomenclàtor toponímic oficial de Catalunya sobre la base dels mapes de l’escala
1:150.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Per donar compliment a la Resolució esmenta-
da, el 12 de juny de 1998 es va constituir una comissió encarregada d’elaborar-lo, presidida pel
director general de Política Lingüística, i en la qual participaven 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, la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i el Consorci per a la Normalització
Lingüística.

L’esmentada 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, va abordar la localització, l’estudi i la nor-
malització de la toponímia de Catalunya, treballs als quals va donar continuïtat la Comissió de
Toponímia constituïda l’any 2001 per mitjà del Decret 59/2001, de 23 de gener, pel qual s’esta-
bleix la Comissió de Toponímia, i a través de la modificació  del Decret 78/1991, de 8 d’abril,
sobre l’ús de la toponímia que, mitjançant l’addició d’un article al Decret 78/1991, va institucio-
nalitzar l’esmentada Comissió amb caràcter permanent.

1.1. Realització dels treballs del Nomenclàtor
Els treballs s’han fet en dues fases. En la primera, l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis
Catalans va elaborar l’estudi bibliogràfic de la toponímia inclosa en aquest projecte partint dels
mapes elaborats i lliurats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Simultàniament els tècnics del
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) realitzaven la feina de camp (comprovació
de l’existència dels topònims, pronúncia, localització, etc.). En la 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 dues propostes es van
trametre a l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb la corresponent localització de cada modifi-
cació i incorporació en els mapes comarcals.

El Nomenclàtor té una estructura basada en el municipi. Durant el procés de revisió, acabat a
finals de l’estiu de 2002, s’han analitzat 40.153 topònims, i l’Oficina d’Onomàstica ha proposat
finalment 6.718 correccions i 1.350 addicions. Cal tenir en compte, en aquest punt, que l’encàr-
rec 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 localitzades i l’addi-
ció d’un 3,48% de topònims que no figuraven als mapes, cosa que justificava el projecte fins i
tot al marge de l’oficialització d’aquests topònims, que s’ha fet en una fase posterior.

Un cop realitzats els treballs tècnics, s’ha realitzat la fase d’informació i consulta als ajunta-
ments, ateses les seves competències pel que fa a la denominació oficial dels noms dels
municipis i dels nuclis de població. La comunicació s’ha fet 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
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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 conjun-
ta 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.

1.2. Elaboració de les etimologies dels municipis
La Comissió de Toponímia va acordar, també, que entre les dades informatives diverses cor-
responents a cada municipi i comarca que figuraran a l’edició oficial del Nomenclàtor s’inclogui
l’etimologia, de forma concisa, del nom corresponent. Aquesta feina, realitzada 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 sem-
pre s’ha inclòs— i s’han tingut en compte totes les propostes etimològiques 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 confegit
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 banda, 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 gener, de
política lingüística.

A final de 2002 han respost a la proposta de la Comissió de Toponímia 637 ajuntaments, la qual
cosa significa un 70% de resposta. Això no obstant, atès que en aquest percentatge s’hi inclou
gairebé la totalitat dels caps de comarca i dels municipis amb més població, podem afirmar que
la resposta afecta el 90% de representació de la població de Catalunya. Els ajuntaments que
han respost han proposat 1.428 esmenes, 560 en els nuclis de població i 868 en la toponímia
general. Pel que fa als nuclis de població, però, només 32 corresponen a casos problemàtics.
Als ajuntaments que no hagin respost abans del 15 de febrer de 2003, que és quan s’acaba
l’última pròrroga establerta, se’ls mantindran els noms de les entitats de població que els cor-
responen segons la llista de l’Institut Nacional d’Estadística. La publicació del Nomenclàtor es
preveu per al tercer trimestre de l’any 2003, cosa que comporta un nou retard en l’edició oficial
del Nomenclàtor, tot i que representarà una millora considerable del resultat i eficàcia finals.

2. La Comissió de Toponímia de Catalunya

La Comissió de Toponímia va constituir-se l’any 2001 per mitjà del Decret 59/2001, de 23 de
gener. Aquest decret estableix que la presidència de la Comissió l’exercirà el director o directo-
ra general de Política Lingüística. I que les vicepresidències les ocuparan els 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.

La resta de membres que formen part de la Comissió són: les persones titulars de la Direcció
General d’Administració Local, de la Direcció de Serveis del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques i de la Direcció de l’Institut d’Estadística de Catalunya; representants del
Departament de Cultura, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya , de l’Institut d’Estudis Catalans,
del Consell General d’Aran, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

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-
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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:

L’elaboració d’un informe sobre la proposta de canvi de denominació de la localitat de les
Cabòries, capital del municipi d’Avinyonet del Penedès.

L’elaboració d’un informe sobre la proposta de canvi de denominació de l’estació de tren de
Renfe de Sant Vicenç de Calders

La preparació de les Primeres Jornades sobre Toponímia Catalana.

3. La retolació de les vies interurbanes

D’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, 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 2002 s’han redactat un total de 340  títols per als rètols d’obres del Departament,
39 més que el 2001 que van ser 301.

4. 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 cas-
tellanitzades. L’article 19 de la Llei de política lingüística facilita la correcció d’aquestes incor-
reccions 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 forma
normativa del nom o cognom efectuada per la persona interessada o el seu representant legal
davant la persona encarregada del Registre Civil, sense cap altre requisit que l’aportació d’un
certificat que acrediti la correcció lingüística de la forma proposada.

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 cognoms. El Reial decret
193/2000, d’11 de febrer, de modificació de determinats articles del Reglament del Registre
Civil en matèria relativa als noms i cognoms i el seu ordre, preveu específicament que “la
substitució del nom propi pel seu equivalent onomàstic en qualsevol de les llengües espanyoles
requereix, si no és notori, que s’acrediti pels mitjans oportuns aquesta equivalència i la grafia
correcta del nom sol·licitat”, i 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
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forma normativa és notòria, cosa que a la pràctica s’ha entès que es dóna quan en el mateix
Registre ja s’ha acreditat per a d’altres persones un mateix cognom.

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 2002 han estat els següents:

Taula 26. Cognoms adaptats més freqüentment. 2002

Segons el nombre de certificats

Vinyes 20
Pinyol 15
Vinyals 12
Castanyer 11
Giravent 7
Magrinyà 6
Ferrandis 6
Rossinyol 6
Ferrer 6
Figueres 6

L’any 2002 s’han expedit, a sol·licitud de les persones interessades, 556 certificats: 90 de noms
i 466 de cognoms. Els ciutadans i ciutadanes que volen sol·licitar aquests certificats 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 Llengua catalana.

Fruit de la participació en
el projecte CAT365 de
l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC), portal
de serveis de les admi-
nistracions catalanes
adreçat als ciutadans i les
empreses de Catalunya,
s’ha creat  un espai, a
l’apartat La llengua cata-
lana, dedicat a l’onomàs-
tica i a la toponímia. Per
mitjà d’aquest espai, els
ciutadans poden fer con-
sultes i gestionar els seus
serveis en línia, és a dir,
poden accedir a:

Com he d’escriure noms
de lloc i de persona

Consulto noms i cognoms en català
Obtinc un certificat de correcció ortogràfica
Consulto els noms de lloc correctes
Accés a l’Institut Cartogràfic de Catalunya

La taula següent permet d’observar l’evolució de les sol·licituds de certificats en els darrers vuit
anys. L’any 2002 ha continuat la davallada en relació amb l’any 2000 a causa, probablement, de
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l’aplicació del Reial decret 193/2000, d’11 de febrer, abans esmentat, que permet la correcció
ortogràfica sense aportació de la certificació si al jutge o la jutgessa  li consta la grafia correcta
del cognom o nom. Tot i aquesta davallada, el nombre de certificats continua superant el nom-
bre de certificats 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 i noms.

Taula 27. Certificats de correcció lingüística de noms i cognoms. 1995-2002

Any 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Certificats i notes 85 111 110 511 1.249 1080 666 556

Malgrat les facilitats normatives, hi ha registres civils que deneguen l’aplicació del procediment
abreujat que preveu la Llei de política lingüística i obliguen 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 Registres 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’expres-
sen en el sentit següent: “En aquest cas el promotor sol·licita la constància registral de l’adap-
tació 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’empara 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 possible 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 la Resolució del Ministeri de Justícia implica una clara
imposició de la forma castellana del cognom a persones que volen recuperar la forma catalana.

5. Col·laboració amb la Societat d’Onomàstica

La Societat d’Onomàstica fou fundada al 1980 pel doctor Enric Moreu-Rey, diversos professors
universitaris i erudits locals. Al 1976 ja era una associació activa. La seva finalitat des dels inicis
ha estat fomentar l’inventari, l’estudi i la defensa del noms propis (onomàstica), dels de persona
(antroponímia) i dels de lloc (toponímia) de la llengua catalana i dels seus dialectes.

La Societat organitza cada any en localitats diferents del domini lingüístic col·loquis especialitzats.
L’any 2002, la Societat d’Onomàstica n’ha celebrat a Maó i Ciutadella (Illes Balears) i a Teulada
(País Valencià).

Des de 1980 edita, amb periodicitat trimestral i de manera regular, el Butlletí Interior, amb
estudis i ressenyes diverses. També publica en conveni amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya,
les monografies onomàstiques per municipis. 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.
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V. L’ENSENYAMENT

1.  L’ensenyament no universitari

1.1. El model escolar de Catalunya: una escola integradora
Enguany fa vint-i-cinc anys de la incorporació del català al sistema educatiu com a matèria
curricular. La Llei de normalització lingüística de 1983 va suposar un impuls fonamental per
facilitar la implantació de l’ensenyament en català, que s’ha consolidat a partir de la Llei orgàni-
ca general del sistema educatiu.

Avui, els articles 20 i 21 de la Llei de política lingüística (1998) consoliden el sistema de conjun-
ció lingüística 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’ensenya-
ment no universitari, i l’ensenyament del català i del castellà té garantida una presència ade-
quada en els plans d’estudi, de manera que tots els infants, sigui quina sigui la seva llengua
habitual en iniciar l’ensenyament, han de dominar les dues llengües al final de l’educació obli-
gatòria.

D’acord amb aquestes previsions, els centres d’ensenyament a Catalunya empren normalment
el català com a llengua de l’ensenyament. Segons dades del Departament d’Ensenyament 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 variables.

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 uni-
versitari de Catalunya dependents del Departament d’Ensenyament, en els concursos de tras-
llat del professorat es demana l’acreditació de català amb el certificat de capacitació (mòdul II)
o el de nivell C.

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.

L’escola ha d’assumir l’acollida i la integració de l’alumnat de nacionalitat estrangera de nova
incorporació al sistema educatiu com una tasca bàsica i fonamental. Aquesta és una nova
exigència educativa i social comuna a tots els països que formen part de l’Europa del benestar.
Cal que l’escola converteixi aquest repte en una oportunitat de millora de tot el sistema que
respecti la diversitat i garanteixi la igualtat de totes les persones.

El nombre d’alumnes estrangers ha experimentat un increment considerable en els últims deu
anys: en el curs 1991-1992 hi havia 9.868 alumnes d’origen estranger sobre una població
escolar total d’1.218.879 i en el 2002-2003, n’hi ha 51.503 sobre un total d’1.003.887,1 com es
pot veure en el gràfic següent:

1. Font: Departament d’Ensenyament. Servei d’Estadística i Documentació. Estadística de l’Ensenyament. Les da-
des del curs 2002-2003 són provisionals
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Atesa la disminució de la població escolar global i malgrat les xifres absolutes, el seu percentat-
ge s’ha sextuplicat (ha passat del 0,81% al 5,13% global en lloc del 4,23% que li correspondria
si es mantingués la mateixa població del 1991-1992). En la taula següent es pot veure l’evolu-
ció, global i en percentatge, dels quatre darrers cursos:2

Taula 28. Evolució de la població escolar d’origen immigrant. Des de 1999 fins a 2003

                      Educació infantil                     Educació primària                          ESO
Curs Alumnat Total    Mitjana Alumnat   Total    Mitjana       Alumnat   Total Mitjana

 1999-2000 3.678   208.820   1,76% 8.002     347.457    2,30%         6.338 266.467 38%

2000-2001 4.804 216.393 2,22% 9.618 346.604 2,77% 8.177 267.318 3,18%

2001-2002 7.519 224.892 3,34% 14.656 348.665 4,20% 11.103 253.340 4,38%

2002-2003 9.640 177.219 5,44% 22.634 354.075 6,39% 15.002 254.232 5,90%

Tot i que en xifres globals el seu percentatge encara és baix comparat amb altres estats euro-
peus, si el flux immigratori continua amb el mateix ritme que en els últims anys, el curs 2005-
2006 es podria assolir un percentatge proper al 10% en totes les etapes, que s’acostaria a la
mitjana europea.

Gràfic 8. Evolució de la matrícula de l’alumnat d’origen estranger. 1991-2003
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2. Font: Departament d’Ensenyament. Servei d’Estadística i Documentació. Estadística de l’Ensenyament (no inclou
l’educació postobligatòria). Les dades del curs 2002-2003 són provisionals i no inclouen el primer cicle de l’educa-
ció infantil.
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1.2. L’avaluació de llengua catalana al sistema educatiu
Tots els estudis dels últims cursos, i així apareixia a l’Informe corresponent al 2001, han mos-
trat uns resultats sempre favorables i progressius referits a l’adquisició del coneixement i domi-
ni de la llengua catalana en tots els nivells de l’alumnat, per bé que d’una manera més clara i
rotunda en els nivells de l’educació primària, fruit de la generalització de l’ensenyament en
català. Quant a l’ensenyament secundari, els resultats no han estat tan favorables, cosa que,
entre altres raons, cal atribuir a la departamentalització de les assignatures, que no assegura
sempre l’ús del català com a llengua vehicular de l’impartiment de la matèria. Altrament, cal
remarcar un retrocés significatiu en la presència i l’ús del català en contextos no formals o
acadèmics.

El 2001 s’aportaren les dades corresponents a les proves d’avaluació de les competències
bàsiques al cicle mitjà que s’havien seguit a les àrees de: coneixement del medi social i cultural,
matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana, i coneixement del medi natural. Aleshores,
en referència als resultats de les proves orals de llengua catalana i castellana, es constatava
que hi havia uns resultats equilibrats entre el coneixement de les dues llengües, amb millors
resultats per al català quant a la comprensió oral i textual, l’ortografia i el component discursiu
i millors resultats en castellà en l’expressió oral i la lectura. Pel que fa a la distribució territorial
dels resultats, els millors de català coincideixen amb les poblacions petites i els millors de
castellà corresponen a les poblacions grans.

1.2.1. Les proves d’avaluació de les competències bàsiques al primer cicle de secundària
El primer trimestre del curs 2001-2002 la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa
va coordinar les proves d’avaluació de les competències bàsiques del primer cicle de l’educa-
ció secundària en una mostra de 3.329 alumnes de segon curs de l’educació secundària obli-
gatòria procedents de 125 centres. Els centres van ser seleccionats de manera aleatòria i
proporcional a la població d’instituts existents a cada delegació territorial de manera que fos
possible establir resultats de la mostra agrupant-los per habitants. Les àrees objecte d’avalua-
ció van ser: ciències socials, llengua catalana i literatura, matemàtiques, llengua castellana i
literatura, ciències de la naturalesa, llengua estrangera: anglès, expressió oral, tecnologies de
la informació i comunicació. Les proves orals de llengua catalana i castellana es van aplicar a
una submostra de 1.500 alumnes seleccionats de manera aleatòria. L’estudi, una síntesi de
resultats del qual ha estat editada pel Departament d’Ensenyament 3 i és consultable en el seu
web <www.gencat.net/ense/conthome/sintesicb>, denota que:

• Els resultats obtinguts en competències lingüístiques en català i en castellà han estat
especialment bons en competències considerades comunes a la llengua catalana i a la
llengua castellana, com saber distingir els principals recursos lingüístics i literaris d’un text,
identificar i aplicar elements morfosintàctics i tenir cura en la presentació d’un text escrit a
mà o amb ordinador.

• Els resultats en comprensió oral i escrita són acceptables tant en llengua catalana com en
llengua castellana, així com en la valoració general de l’expressió escrita. Tot i així, cal posar
especial atenció en la producció d’un text escrit complet, especialment pel que fa a la correc-
ció lingüística en llengua catalana.

• Pel que fa a l’expressió oral, l’alumnat ha mostrat una bona competència a l’hora de llegir un
text en veu alta en castellà de manera comprensible, expressiva i amb fluïdesa, entonació i
pronunciació adequades, i ha aconseguit un nivell acceptable en el domini de l’expressió oral
en català, tot i que s’ha d’anar consolidant fins al final de l’ESO.

3. Competències bàsiques. Educació secundària obligatòria. Primer cicle. Generalitat de Catalunya. Departament
d’Ensenyament. Març 2003.
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• Quant a les diferències de resultats tenint en compte on estan ubicats els centres, es pot dir
que, en general, ha tingut un domini més alt de les competències lingüístiques en llengua
catalana i en llengua castellana l’alumnat de centres ubicats en poblacions de més 100.000
habitants. Pel que fa a les diferències segons el nivell socioeconòmic de les zones, cal
destacar que en el domini de les pautes de producció i presentació de textos amb ordinador
són reduïdes i, en aquest cas, els resultats han estat satisfactoris en tots els nivells
socioeconòmics.

• Els resultats obtinguts en l’avaluació de l’ESO coincideixen en el fet que l’alumnat té deficièn-
cies en la correcció lingüística quan elabora un text escrit, sobretot pel que fa al lèxic. En
general, per tant, s’ha d’intensificar el treball en la producció de textos escrits i continuar amb
l’expressió i la comprensió oral i escrita, incorporant-hi tasques de més elaboració i comple-
xitat.

Taula 29. ESO: percentatge d’alumnat que assoleix competències
en llengua catalana i castellana. Des de 2001 fins a 2002

català    castellà
A B A B

  Comprensió oral literal i interpretativa 63 89 79 94

Comprensió textual literal i interpretativa 71 89 65 90

Expressió oral (component discursiu) 66 81 — —

Expressió oral (competència lingüística i lèxic) 65 81 — —

Expressió escrita (component discursiu) 63 63 66 6

Expressió escrita (correcció lingüística) 50 63 68 85

Lectura (entonació i velocitat) — — 93 6

Competència literària 80 90 80 90

Competència sintàctica 82 91 82 91

A: la supera d’una manera consistent B: la supera d’una manera suficient

1.3. El suport a l’alumnat d’incorporació tardana
La incorporació d’alumnat de nacionalitat estrangera al nostre sistema educatiu ha experimen-
tat un increment considerable en els últims deu anys, en termes absoluts i relatius, sobretot si
tenim en compte que, paral·lelament, ha disminuït el nombre total d’alumnat escolaritzat.

Al llarg d’aquests anys, i en funció de les circumstàncies, s’han dut a terme diverses estratègies
pedagògiques —inspirades en actuacions d’altres països de la Unió Europea— per tal d’acollir i
d’integrar aquell alumnat que té unes característiques i necessitats educatives molt diferents
segons el seu origen i les seves circumstàncies socials. Ara comptem amb un nombre important
de serveis educatius i un bagatge suficient d’experiències reeixides que ens permeten definir una
línia pedagògica d’actuació sistemàtica, amb totes les adaptacions i excepcions que calgui.

En aquest sentit, les Instruccions de principi del curs 2002-2003 determinaven mesures d’actu-
ació referides a l’acolliment i integració de l’alumnat d’incorporació tardana procedent de famí-
lies estrangeres. Establia les propostes d’actuació concretades en la distribució i gestió de
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recursos de suport per a l’aprenentatge de la llengua en els centres, amb una referència explí-
cita als Tallers d’adaptació escolar (TAE).

Les actuacions més rellevants corresponents al suport lingüístic adreçat a l’alumnat d’incorpo-
ració tardana han estat:

A primària:

• 70 Tallers de suport per a l’aprenentatge de la llengua en centres d’educació infantil i primària
i hores de suport a l’alumnat per a l’aprenentatge de la llengua en 126 centres més, que han
suposat l’atenció a més de 2.000 alumnes de centres de totes les delegacions territorials.

A secundària:

• Els Tallers d’adaptació escolar (TAE):  38 aules que han atès el curs 2001-2002 uns 700
alumnes acabats d’incorporar al sistema educatiu i que el curs actual ha passat a més de
1.000, que s’atenen en 50 TAE.

• 169 accions que atenen més de 1.500 alumnes en Tallers de suport de 6 hores setmanals.

1.4. Actuacions destacades del Servei d’Ensenyament del Català (SEDEC)

Primària

1. Activitats d’incentivació de l’ús de la llengua adreçades a l’alumnat
• Any Verdaguer. Amb una programació d’activitats que s’allargarà entre el curs 2001-2002

i el 2002-2003:
1.Tramesa als centres dels llibres Canigó  i Els bordons de l’arpa, de Jacint Verdaguer,  i
elaboració i tramesa dels materials didàctics: Verdaguer a l’escola: Poemes, Poemes i
rondalles i les Orientacions didàctiques.
2. Participació de més de 200 centres en el programa d’adaptació de llegendes de Verdaguer,
per part de l’alumnat, per a ésser emeses radiofònicament.
3. 5 Jornades de cloenda de les activitats de primària celebrades a Folgueroles, Montserrat
i Cuixà, amb més de 3.000 participants.
4. La visita espectacle al Museu Casa Verdaguer de Vil·la Joana, amb el nom d’El jardí de
les paraules (acosteu-vos a Verdaguer), que aquest curs han de poder seguir més de
5.000 alumnes del cicle superior de primària i els de secundària.

• “Jo t’escric, escriu-me”. Continuació de l’activitat iniciada el curs passat  per impulsar la
correspondència entre l’alumnat d’arreu dels Països Catalans. Per commemorar la Decla-
ració Universal de Drets Lingüístics.

2. Activitats d’assessorament per al professorat
• S’han ofert i seguit 249 seminaris d’assessorament didàctic de la llengua de fins a 10

modalitats que s’imparteixen al llarg de tot el curs. Hi han participat més de 3.500 profes-
sors.

• A remarcar l’oferta de les Accions d’assessorament per a l’aprenentatge i l’ús de la llengua
(ADAP), a 55 centres, en què s’assessora el centre i s’hi fa el seguiment a les aules. Hi
participen gairebé 600 professors dels cicles inicial i mitjà.

Secundària

1. Acció d’incentivació de la lectura
Per a l’alumnat: s’han organitzat nombroses i variades activitats, amb més de 8.000 alumnes
participants d’arreu del país.

A destacar, entre les activitats, el concurs literari d’àmbit nacional “El gust per la lectura”,
amb una participació de 5.100 alumnes.
Per al professorat: seminari “El gust per la lectura”. Amb una participació de més de 400
professors de llengua i literatura catalanes. Els professors treballen obres, gèneres i autors
remarcables de la literatura i del currículum escolar, en 4 sessions impartides a 8 punts del
país per especialistes importants dels continguts del seminari.
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2. L’ensenyament universitari

2.1. L’accés a la universitat
En les proves de selectivitat l’ús del català per part dels alumnes és símptoma de la salut de la
llengua pròpia de Catalunya en l’àmbit de l’ensenyament. En aquest sentit, l’ús escrit de la
llengua catalana per part dels estudiants que fan les proves d’accés a la universitat ha continuat
a l’alça. De les proves d’accés dutes a terme l’any 2002, és a dir, les corresponents al curs
2001-2002, 72.627 exàmens s’han respost en llengua catalana, la qual cosa representa el
92,44% del total d’exàmens realitzats, 78.563. L’any 2001 (curs 2000-01) de 77.540 exàmens
fets, el 92,1% eren en català.

Si s’analitza l’ús del català per comarques, les que no superen el 90% d’exàmens fets en català
han estat: el Tarragonès, on el 89,24% de les proves han estat respostes en català; el Baix
Llobregat, amb el 88,98%; el Barcelonès, amb el 87,70%; la Vall d’Aran, amb el 77,27% i l’Alta
Ribagorça, amb el 75%.

2.2. Els serveis lingüístics universitaris
En l’ensenyament universitari el professorat i l’alumnat tenen dret a expressar-se en cada cas
en la llengua oficial que prefereixin, d’acord amb la Llei de política lingüística (article 22.1). I
alhora 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, tal com ja s’indicava en l’informe de 2001.

En aquesta línia, els serveis lingüístics universitaris són mitjans de gran importància per impul-
sar l’ús del català. El mateix article 22.3 de la Llei emmarca la seva tasca: estableix que les
universitats han d’oferir cursos i mitjans adequats perquè l’alumnat i el professorat perfeccionin
la comprensió i el coneixement de la llengua catalana. Aquests seveis lingüístics amb què
compten les universitats 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 fer 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 quaranta 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
2002, d’acord amb les bases establertes per la Resolució de 24 d’abril del Conseller d’Univer-
sitats, 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 van ser
concedides fins a la suma de 300.506.05 euros per la Resolució de 16 de setembre. A més, des
del Departament de Cultura s’han subvencionat els centres d’autoaprenentatge de sis universi-
tat catalanes, per un import de 97.349 euros en una despesa biennal 2001-2002, i s’ha donat
suport didàctic als responsables d’aquests centres. També s’ha col·laborat econòmicament
amb 16.768 euros per al mateix concepte amb les fundacions de les universitats següents: Vic,
Ramon Llull i Universitat Oberta de Catalunya.

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 2001-2002 van ser
3.474, xifra que ha triplicat amb escreix la corresponent a la del curs 1992-1993, en què va ser
de 1.032 (vegeu la taula 30). El català, doncs, més que un obstacle 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’aquests alumnes.

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 2001-2002 ha estat
de 40.666 euros. Facilitar l’aprenentatge del català per part dels alumnes estrangers és també
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l’objectiu d’INTERCAT, un sistema d’aprenentatge a distància, interactiu, elaborat pels serveis
lingüístics universitaris amb el suport de la Unió Europea, que va ser presentat el dia 15 de
març de 2001. L’any 2002 el programa INTERCAT es va veure incrementat amb el producte
LINGCAT, que consisteix en la presentació dels aspectes més rellevants i actuals de la llengua
catalana.

Taula 30. Programes Erasmus: estudiants estrangers vinguts a Catalunya.
Des de 1994 fins a 2002

C 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02

E 1.723 1.901 1.978 2.226 2.664 2.949 2.979 3.474

C= cursos
E= estudiants

Com a continuïtat de la línia d’edició de guies de conversa, la Direcció General d’Universitats
ha donat suport a l’elaboració de les guies català-àrab, català-francès i català-portuguès. La
finalitat d’aquestes guies és proporcionar als estudiants estrangers una eina que els doni recur-
sos per a la comunicació i els faciliti l’aprofitament dels serveis que ofereixen les universitats.
L’any 2003 està previst de fer-ne l’edició, la presentació i la difusió.

Així mateix s’ha donat suport a l’edició del llibre El catalán. Una lengua de Europa para compar-
tir, que pretén que el professorat i l’alumnat que tinguin prevista una estada llarga a les nostres
universitats coneguin una mica més de la llengua catalana i la puguin percebre com una llen-
gua plenament adaptada a les necessitats de la societat moderna, amb una rica tradició literà-
ria i cultural, i part indispensable del patrimoni cultural d’Europa. Aquest llibre també es presen-
tarà i es distribuirà l’any 2003.

Per acabar aquest apartat, convé ressenyar que al llarg del 2002 s’han dut a terme els treballs
i les negociacions per a l’establiment de la Llei d’universitats de Catalunya, procés que culmina-
rà el 2003. A més de l’adequació de l’article 22 de la Llei de política lingüística, cal destacar que
el Projecte de llei d’universitats de Catalunya obre l’inici del reconeixement del caràcter obliga-
tori de terceres llengües, com ara l’anglès, en l’ensenyament superior, específicament en el
seu article 6, apartat 6, el qual citem: “El Govern i les universitats, en l’àmbit de les competèn-
cies respectives, han d’establir programes de foment del coneixement de terceres llengües que
puguin incloure tant l’ús d’aquestes llengües en les activitats acadèmiques de la universitat
com l’oferta d’assignatures específiques de cada titulació.”

2.3. El suport al llibre de text universitari
El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, amb la col·laboració dels
departaments de Cultura i de Justícia i Interior, manté una línia d’ajut per a l’edició de manuals
universitaris elaborats a Catalunya en llengua catalana. El 2002, d’acord amb la Resolució de 8
de maig per la qual es convoquen ajuts a l’edició i la difusió de llibres de text o manuals univer-
sitaris, en suport paper o en suport electrònic, escrits en llengua catalana, ha atorgat, mitjan-
çant concurs públic, ajuts a editorials per un import de 210.354,24 euros. Els ajuts han contri-
buït a l’edició de 977 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 2002, el nombre de títols
inventariats supera els 4.300, 800 títols més que l’any 2001.

2.4. Suport als grups de recerca
Durant l’any 2002, les actuacions de la Direcció General de Recerca i de la Comissió
Interdepartamental de Rercerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) del Departament d’Universi-
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tats, Recerca i Societat de la Informació, emmarcades dintre del III Pla de recerca de Catalunya,
han finançant, amb gairebé 450.000 euros, la recerca relacionada amb la llengua catalana
feta des de les universitats i centres públics de recerca. Entre aquestes actuacions, s’ha de
destacar la concessió de tres guardons de la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la
Promoció de la Recerca Universitària als professors Jordi Castellanos Vila, M. Rosa Lloret
Romañach i August Rafanell Vall-llosera, en reconeixement a la vàlua i el mèrit de la seva
tasca investigadora en l’àrea de la filologia catalana; i el suport a la realització de deu tesis
doctorals relacionades amb el català, i el suport a set grups de recerca dintre de la convoca-
tòria d’ajuts als grups de recerca consolidats de Catalunya. Així mateix, la Direcció General
de Recerca i la CIRIT han afavorit la consolidació de tres xarxes temàtiques dinamitzadores
de recerca i desenvolupament, i l’organització i la realització de diversos cursos i congressos
relacionats amb el català.

3. La formació de les persones adultes

La Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults, va atribuir la responsabilitat de la formació
d’adults i dels centres i aules que la imparteixen al Departament de Benestar Social, actualment
Departament de Benestar i Família, que exerceix aquesta funció mitjançant la Direcció General
de Formació d’Adults.

Amb l’aprovació del Decret 213/2002, d’1 d’agost,  s’estableix l’ordenació curricular de la for-
mació bàsica de les persones adultes. L’article cinquè del Decret diu: “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’educació secundària.”
Així, el Departament de Benestar i Família culmina el procés de catalanització de l’ensenya-
ment d’adults impulsat en aquesta legislatura. 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 número 31.

L’any 2002, en finalitzar la titulació del graduat escolar, es va iniciar una nova etapa en la
formació d’adults que comporta la implantació de la nova oferta formativa i del graduat en
educació secundària, de forma generalitzada. La nova oferta formativa prioritza, de manera
especial, l’aprenentatge de la llengua, amb cursos específics de llengua oral i llengua escrita
adreçats a les persones nouvingudes. Aquests cursos tenen una durada de seixanta hores i es
poden organitzar d’acord amb les necessitats de l’alumnat. Per al desenvolupament d’aquests
cursos, la Direcció General de Formació d’Adults ha elaborat materials didàctics específics que
es lliuren gratuïtament als centres i aules.

Taula 31. La llengua d’ensenyament als centres de formació d’adults,
per alumnes. Des de 1998 fins a 2001

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

           2002 74,0 15,0 11,0
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La nova oferta s’estructura en:

• Ensenyaments inicials.
• Llengua oral.
• Llengua escrita.
• Iniciació a una llengua estrangera.
• Iniciació a l’anglès.
• Cicle de formació instrumental (nivells I, II, III).
• Educació secundària.
• Preparació per a proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, i a la universitat.
• Tallers.

Les actuacions del programa d’alfabetització en català s’inclouen dins dels ensenyaments inici-
als. El programa contribueix a fomentar l’aprenentatge del català en general i, especialment,
entre les persones procedents de la nova immigració. Aquestes actuacions es fan de forma
coordinada amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

L’octubre del 2002 es va posar en funcionament el programa de formació a distància “Graduï’s.
Ara en secundària”, que fa possible l’obtenció del títol de graduat en educació secundària i la
millora de coneixements. Aquest programa consta de tres elements: unitats televisives que
s’emeten els dilluns, dimecres i divendres pel K3 de la Televisió Pública de Catalunya, qua-
derns de treball  i  un telèfon de consulta gratuïta. Com a novetat important, el programa incor-
pora la possibilitat d’avaluació contínua. Per a aquelles persones que el segueixen s’han elabo-
rat uns quaderns de treball.

4. La  formació ocupacional

En el marc dels programes de formació que promou la Direcció General d’Ocupació del Depar-
tament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 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. Des de
llavors, així ho reflecteixen les ordres que aproven les bases reguladores que regeixen les
subvencions, les quals, d’acord amb la Llei de política lingüística, també estableixen l’obligato-
rietat d’incloure un mòdul específic de català com a requisit per a l’atorgament de subvencions
als centres col·laboradors en aquesta matèria.

És un fet que la incorporació del cata-
là com a llengua vehicular contribueix
al foment del coneixement i a l’ús de
la llengua. I, també, a la difusió del llen-
guatge específic i la terminologia  de
cada activitat. El mòdul de català pro-
mou la dinamització de l’ús de la llen-
gua en els entorns laborals que l’alum-
nat trobarà posteriorment. Per tal de
facilitar als centres col·laboradors l’apli-
cació del mòdul, el Departament de
Treball, l’any 2001, va editar els cinc
volums de la publicació Mòdul de ca-
talà ocupacional (MCO) amb la progra-
mació estàndard i la va distribuir al mi-
ler de centres col·laboradors del De-
partament arreu de Catalunya amb
l’explicació pertinent i la recomanació
d’utilitzar-lo.



V. L’ensenyament

72

Durant l’any 2002 s’ha continuat distribuint aquesta publicació a partir de les sol·licituds rebu-
des. A més s’ha treballat en la fixació del lèxic i la terminologia propis de l’àmbit de la formació
ocupacional i s’ha avançat en l’elaboració de dotze glossaris ocupacionals.

En el cas dels vuit centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO)4 que depenen directa-
ment de la Direcció General d’Ocupació, apliquen l’MCO i també han introduït altres materials
aptes per a l’ensenyament de la llengua a immigrants, que han estat aplicats en graus diferents
a cada centre. En els 240 cursos organitzats per aquests centres s’han impartit 3.598 hores de
formació de llengua catalana a un total de 3.110 alumnes, amb una mitjana de 16,5 hores de
català per curs.

Durant l’any 2002 ha funcionat una aula d’autoaprenentatge al CIFO La Violeta que ha estat
oberta durant 817 hores i ha atès un total de 629 usuaris.

Actualment, als CIFO hi ha nou lingüistes responsables de l’àrea de català, les quals depenen
de la Direcció General d’Ocupació i són coordinades per la coordinadora de català dels CIFO,
amb el suport de l’Àrea de Normalització Lingüística. L’any 2002 aquest equip de lingüistes ha
elaborat els plans de normalització lingüística de cada centre per al 2003.

Altrament, i atesa l’afluència d’immigrants extracomunitaris als cursos de formació ocupacional
que s’imparteixen als CIFO, s’ha prestat una especial atenció a aquest col·lectiu i s’han comen-
çat a dur a terme actuacions encaminades a conèixer la realitat de l’ensenyament de la llengua
a aquests col·lectius. També s’ha vetllat per la formació en llengua catalana del personal admi-
nistratiu i dels docents experts d’aquests centres.

5. L’ensenyament del català a la població adulta en general

5.1. El Consorci per a la Normalització Lingüística
A començament dels vuitanta, el Govern de la Generalitat va adonar-se que la normalització
lingüística passava no únicament per les escoles, sinó que s’havien de resoldre els dèficits de
coneixements de català orals i escrits entre la població adulta que no havia tingut possibilitat
d’aprendre’l per la conjuntura política del franquisme. Per resoldre’l va començar ja el 1981 a
promoure els cursos de català per al segment de ciutadans i ciutadanes adults i el 1989 el
Consorci per a la Normalització Lingüística va assumir l’oferta pública d’aquests cursos.

El Consorci està format per la Generalitat, 81 ajuntaments i 37 consells comarcals de Catalunya
amb la col·laboració de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona. L’any 2002 el pressupost
del Consorci ha estat de 15.620.266,65 euros, dels quals 8.738.716,00 corresponen a l’aporta-
ció directa de la Generalitat; 4.369.358,00, a les aportacions dels ens locals consorciats;
2.722.584,83, a ingressos per matrícules, i 258.435,20, a ingressos propis.

5.1.1. Els cursos presencials
Durant el curs 2001-2002 el Consorci ha organitzat 2.096 cursos presencials de català. Per
tant, hi ha hagut un lleuger increment en relació amb l’anterior període, en què es van organit-
zar 1.898 cursos.

Pel que fa al nombre d’alumnes inscrits als cursos presencials, s’ha passat de 36.180 el curs
2000-2001 a 39.576 el curs 2001-2002.

4. Hi ha vuit CIFO del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme: Santa Coloma, Tarragona, Cobalt, Lleida,
Salt, Sant Feliu, La Violeta i El Vallès, i una unitat de coordinacció de centres fixos.
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Respecte a la procedència, és interessant destacar que els alumnes inscrits als cursos de
català durant el curs 2001-2002 han estat majoritàriament alumnes provinents de països no
comunitaris, com es pot observar al quadre adjunt:

Taula 32. Procedència dels alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Curs 2001-2002

Origen   Inscrits                          Percentatge

Catalunya 17.77 64,49%

Resta UE 1.863 4,71%

Europa extracomunitària 646 1,63%

Amèrica Nord 266 0,67%

Resta  Amèrica 6.047 15,28%

Àfrica 1.374 3,48%

Àsia i Oceania 212 0,54%

Sense dades 1.222 3,09%

TOTAL 39.575 100%

En relació amb el curs anterior, disminueixen els alumnes que provenen de Catalunya (que han
passat del 51,4% al 44,92%) i els que provenen de la Unió Europea (que passen del 5,2% al
4,71%); els alumnes que provenen de la resta de l’Estat mantenen el percentatge de presència
(del 24,7% al 25,70%) i també ho fan els alumnes africans (del 2,91% al 3,48%). El canvi més
destacat és el referit als alumnes que provenen d’Amèrica Llatina (del 8,7% al 15,28%).

Seguint la tendència dels darrers anys, durant el curs 2001-02 ha estat important l’esforç que s’ha
fet per fer arribar les propostes d’aprenentatge de la llengua catalana als col·lectius d’immigrants.
En total s’han organitzat 157 tipus de cursos especials per a 2.165 alumnes inscrits. També és
important destacar el volum de cursos de nivell bàsic, d’iniciació a la comprensió i l’expressió oral;
en total, s’han organitzat 635 cursos de nivell bàsic (1, 2, i 3), amb 12.889 alumnes.

Per nivells, s’han organitzat 1.039 cursos destinats a l’aprenentatge de la llengua oral o nivell
llindar, als quals es van inscriure 19.505 persones, mentre que el curs 2000-2001 es van orga-
nitzar 807 cursos, amb 15.024 inscrits. S’han organitzat també 964 cursos de llengua escrita o
nivell de suficiència, als quals s’han inscrit 18.753 persones, mentre que el curs anterior se’n
van organitzar 1.026, amb 20.157 inscrits. Per completar l’oferta es van organitzar 84 cursos
complementaris i 9 de llenguatges d’especialitat. Ha continuat, doncs, la tendència a la dismi-
nució de la demanda de cursos de català per part de la població originària i a l’increment de la
demanda de cursos de llengua oral per part d’alumnes nouvinguts. També es constata una
disminució en els cursos organitzats per a sectors determinats i, en concret, per al món profes-
sional i socioeconòmic, que en els cursos immediats a l’aprovació de la Llei de política lingüís-
tica van tenir un increment notable. Les següents taules mostren l’evolució dels cursos de
català organitzats pel Consorci per tipologies, per territoris i per sectors.
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Taula 33. Cursos de català, per tipologies, organitzats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística i alumnes inscrits. Cursos 1999-2000 a 2001-2002

Descripció 1999-2000 2000-2001 2001-2002
dels cursos cursos alumnes  cursos alumnes cursos alumnes

Barcelonès 683 14.648 577 11.726 724 14.322

Llengua oral 652 12.819 807 15.024 1.039 19.505

Llengua escrita 1.171 24.326 1.026 20.157 964 18.753

Complementaris 138 2.011 54 792 84 1.149

D’especialitat 18 374 11 207 9 169

TOTAL 1.986 39.530 1.898 36.180 2.096 39.576

Taula 34. Cursos de català, per àmbits territorials, organitzats pel Consorci per a la
Normalització Lingüística i alumnes inscrits. Cursos 1999-2000 a 2001-2002

Territori 1999-2000 2000-2001 2001-2002
cursos alumnes  cursos alumnes cursos alumnes

Barcelonès 683 14.648 577 11.726 724 14.322

Baix Llobregat 263 5.150 330 6.175 279 5.101

Vallès Occidental 250 4.956 244 4.718 262 5.132

Vallès Oriental 102 1.860 95 1.736 130 2.378

Resta de Barcelona 236 4.379 236 4.088 267 4.723

Comarques de Tarragona 170 3.160 168 2.971 167 2.879

Comarques de Lleida 70 1.369 52 1.120 50 916

Comarques de Girona 205 4.008 196 3.647 217 4.125

TOTAL 1.979 39.530 1.898 36.180 2.096 39.576

Taula  35. Cursos de català, per sectors, organitzats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística i alumnes inscrits. Cursos 1999-2000 a 2001-2002

Sectors 1999-2000 2000-2001 2001-2002
cursos alumnes  cursos alumnes cursos alumnes

Serveis permanents 1.738 35.750 1.672 32.713 1.876 36.537

Adm. local i món del dret 113 2.124 80 1.452 71 1.350

Món socioeconòmic 47 494 33 333 44 391

Món sanitari i assistencial 81 1.162 61 785 90 1.148

Altres — — 52 897 15 150

TOTAL 1.979 39.530 1.898 36.180 2.096 39.576
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Pel que fa al tipus de matrícula, el 47% dels inscrits han sol·licitat algun tipus de reducció en
l’import de la matrícula. La tipologia d’ajuts ha estat la següent: atur, 28%; jubilats, 3%; família
nombrosa, 1%, i altres exempcions, 13%.

Finalment, i pel que fa al sexe dels alumnes, el col·lectiu majoritari en els cursos presencials i a
distància són les dones, que representen gairebé el 74% dels inscrits.

Taula 36. Nombre d’alumnes inscrits al cursos del Consorci, per sexes. Curs 2001-2002

Homes Dones
Total Percentatge Total Percentatge

Barcelona 3.010 25,37 8.854 74,63

L’Hospitalet de Llobregat 472 23,81 1.510 76,19
Cornellà de Llobregat 203 28,92 499 71,08
Ca n’Ametller 399 25,32 1.177 74,68
Roses 257 22,64 878 77,36
Eramprunyà 386 19,55 1.588 80,45
El Prat de Llobregat 117 27,15 314 72,85
Badalona-St. Adrià de Besòs   389 24,28 1.213 75,72
Maresme-Mataró 477 26,35 1.333 73,65
L’Heura 185 17,72 859 82,28
Sabadell 444 26,41 1.237 73,59
Vallès Occidental 3 546 24,16 1.714 75,84
Terrassa-Rubí 475 26,85 1.294 73,15
Vallès Oriental 831 27,66 2.173 72,34
Osona 312 31,84 668 68,16
Montserrat 363 28,61 906 71,39
Tarragona 632 30,28 1.455 69,72
Lleida 326 28,50 818 71,50
Girona 1.318 29,24 3.189 70,76
Terres de l’Ebre 150 33,19 302 66,81
Àrea de Reus 458 30,43  1.047 69,57
Alt Penedès-Garraf 415 26,07 1.177 73,93

Total 26,23 73,77

5.1.2. Els centres d’autoaprenentatge i l’ensenyament a distància
El Consorci per a la Normalització Lingüística
disposa d’una xarxa de tretze centres d’autoa-
prenentatge (CAC) en funcionament, que són
els de Barcelona (2), l’Hospitalet de Llobregat,
Cornellà de Llobregat, Gavà, Sant Vicenç dels
Horts, Tarragona, Terrassa, Sant Cugat del
Vallès, Sabadell, Girona, Mataró i Martorell.
S’han inscrit en aquests centres 1.326 alum-
nes, 238 més que l’any anterior, que van ser
1.088; es trenca, doncs, la tendència dels úl-
tims anys de disminució dels alumnes que
seguien aquesta modalitat d’autoaprenentatge
de la llengua catalana. No obstant això, el to-
tal d’assistències ha estat lleugerament infe-
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rior al del curs passat, en què va ser de 9.936, mentre que el curs 2001-2002 el total d’assistèn-
cies ha estat de 8.797.

L’estancament dels alumnes que estudien d’una manera autònoma als centres oberts o cen-
tres d’autoaprenentatge es compensa per l’increment dels alumnes que s’inscriuen als cursos
no presencials o a distància. L’augment d’alumnes que han seguit aquesta modalitat d’apre-
nentatge de la llengua no ha parat de créixer i de consolidar-se com una oferta de formació
amb molt bona acollida. A la taula següent es pot veure aquesta evolució.

Taula 37. Consorci per a la Normalització Lingüística: alumnes a distància.
Des de 1998 fins a 2002

Curs Alumnes

1998-1999 1.338

1999-2000 3.680

2000-2001 5.764

2001-2002 7.076

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.

5.1.3. L’assoliment de l’alumnat
El curs 2001-2002, el 80,17% dels alumnes inscrits als cursos de català presencials i a distàn-
cia van finalitzar el curs que els corresponia. D’aquests, el 63,84% van superar el curs mitjan-
çant unes proves finals. En relació amb el curs anterior, hi ha una lleugera disminució de l’asso-
liment.  Els exàmens finals s’elaboren de manera automatitzada des dels serveis centrals del
Consorci mitjançant l’aplicació Provescat. Durant el curs 2001-2002 es van elaborar 235 mo-
dels diferents d’exàmens oficials.

És important d’assenyalar que el percentatge d’abandonament més important es produeix en
els cursos de nivell bàsic 1 (33,82% d’abandonament), mentre que els cursos amb una fidelitat
més gran dels alumnes són els de nivell de suficiència (5-11% d’abandonament). Pel que fa al
percentatge més alt d’alumnes que passen de curs, és també en els cursos de nivells més
avançats, l’intermedi i el de suficiència, on el percentatge d’alumnes que superen el curs és
més elevat (82,4%).

5.2. L’organització de cursos de català  en organitzacions de l’àmbit socioeconòmic i en entitats
privades sense finalitat de lucre
Durant el període de gener a juny de 2002, i mitjançant la Resolució CLT/736/2002, de 21 de
març, publicada al DOGC el 10.4.2002, la Direcció General de Política Lingüística ha organitzat
cursos de català en organitzacions de l’àmbit socioeconòmic i en entitats privades sense fina-
litat de lucre. Comptant els cursos que van començar l’any acadèmic 2001 i que han finalitzat
també el juny de 2002, s’han atorgat ajuts per un import de 71.485 euros.

Entre d’altres entitats i organitzacions, s’han organitzat cursos a:

- Col·legi d’Advocats de Barcelona, Col·legi d’Advocats de Figueres, Col·legi Oficial de Gestors
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Administratius de Catalunya: 3 cursos de nivell de suficiència i de Llenguatge Jurídic. Hi han
asistit 53 professionals.

- Sindicat Professional de Policies Municipals d’Espanya: un curs de nivell intermedi. Hi han
asisstit 23 alumnes.

- Esade, Òmnium Cultural de Girona, Associació de Mestres Rosa Sensat: 8 cursos de nivells
superiors, llenguatge jurídic, correcció de textos. S’hi han inscrit 141 alumnes.

- PROBENS (entitats que acull nous immigrants): 2 cursos de nivell bàsic amb una assistència
de 40 alumnes.

El 2002, la Direcció General de Política Lingüística també ha organitzat, mitjançant la formalit-
zació d’un conveni de col·laboració, cursos de català al Futbol Club Barcelona. Aquests cursos
eren de nivell bàsic i anaven destinats als jugadors dels
primers equips. Per a la realització d’aquests cursos
s’han elaborat, a més a més, uns materials específics
d’aprentatge.

5.3. L’ensenyament de català a centres privats
Cada vegada són més els centres d’estudis empresari-
als i acadèmies privades d’idiomes que incorporen el
català a la seva oferta de formació amb criteris comerci-
als, sobretot a la ciutat de Barcelona, cosa que cal en-
tendre com un senyal de normalització de la llengua.
Barna House, Centre d’Estudis Adams, Brighton, The
Lewis School of Languages, CEK Formació i Reciclatge
Empresarial i INK Catalunya SA en són alguns exem-
ples.

El Departament de Cultura difon l’existència d’aquests
centres i acadèmies amb la guia d’informació cultural
260 llocs per aprendre català.

6. L’acreditació dels coneixements de llengua cata-
lana

L’expedició de certificats de coneixements de català per
facilitar-ne l’acreditació als ciutadans i ciutadanes que
no van poder cursar estudis de llengua catalana a l’en-
senyament o que arriben a Catalunya un cop ja els han
acabat depèn de la Direcció General de Política Lingüís-
tica.

Durant l’any 2002 s’han administrat proves en els dos períodes habituals (maig-juny i novem-
bre-desembre), amb una lleugera disminució (5,5%) del nombre de persones que s’hi ha inscrit
i presentat. La disminució es deu a tres factors:

• L’aprenentatge a l’ensenyament reglat.
• L’equivalència dels certificats del Consorci als efectes de la funció pública.
• L’absència de processos selectius a gran escala, així com a l’increment generalitzat

del coneixement per part de la població.
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Taula 38. Dades de les proves per obtenir els certificats de
coneixements generals i específics de català. 2002

Tipus de certificats inscrits presentats % aptes %

Certificats generals
Nivell bàsic 149 104 69,8 70 67,3

Nivell elemental 204 157 76,9 113 71,9

Nivell intermedi 154 81 52,6 66 81,48

Certificat B de la JPC 3.160 2.397 75,8 1.040 43,39

Nivell de suficiència 5.831 4.105 70,4 1.635 39,8

Nivell superior 2.018 1.202 59,56 364 30,28

Certificats específics
Llenguatge administratiu 295 190 64,4 97 51,0

Correcció de textos 587 398 67,80 105 26,38

Llenguatge comercial 42 27 64,2 13 59,2

Llenguatge jurídic 562 450 80,02 11 46,8

TOTAL 13.002 9.111 38,14 3.714 40,76
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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
Els últims tres anys s’han posat en funcionament un nombre important de televisions locals,
algunes de les quals són de gestió pública i d’altres, de gestió privada. Aquest fet, juntament
amb l’expansió de la televisió per cable i per via digital, és el que més caracteritza l’oferta
televisiva des que ha començat el nou mil·leni. Tanmateix, tot i les novetats pel que fa a nous
sistemes de transmissió, els canals de televisió generalistes que emeten per via terrestre con-
tinuen sent els més massius en termes d’audiència.

Tal com recull l’Informe de la comunicació a Catalunya 2001-2002, “la quota de mercat de les
plataformes digitals, les televisions per cable i les emissores locals se situa a mitjan 2002 en un
7,4%. La resta, el 92,6%, correspon als canals de televisió terrestre”.

El desembre de 2002, a Catalunya es reben per via terrestre els canals públics TV3, K3/33 (de
Televisió de Catalunya), La Primera i La 2 (TVE), i els privats Telecinco, Antena 3 i Canal Plus.
D’altra banda, hi ha també 47 canals de televisió local de gestió pública i 49 canals de televisió
local de gestió privada. Això significa que l’any 2002 emeten a Catalunya 103 canals de televi-
sió terrestre, 12 més que l’any 2001. D’aquests, 7 són generalistes, 4 de públics i 3 de privats
(els mateixos que el 2001), i 96 són locals, quan l’any 2001 n’eren 84.

La temporada 2001-2002 els canals generalistes van emetre a Catalunya un total de 1.176 hores
setmanals de programació, de les quals 371,5 (31.6%) eren en català. Durant la temporada
2002-2003, els mateixos canals generalistes han emès a Catalunya en català 354,25 hores (el
30,1%). Això significa que, sense comptar la programació de les emissores de la Corporació
Catalana de Radio i Televisió, la programació en català de la major part d’emissores generalistes
de gestió privada i les de la televisió pública estatal continuen en descens. Si ens fixem en les
emissores de titularitat estatal, TVE 1 emet un 2,2 % en català del total setmanal de programació
i La 2, un 6,5%. Conjuntament no arriben a un 10% del total de les hores setmanals emeses a
Catalunya en català i, normalment, no sol ser en hores de màxima audiència.

Taula 39. 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
2001 2002 2001 2002 2001 2002

TV3 168 168 168 168 100% 100%

K3/Canal 33 168 168 168 168 100% 100%

La 2 168 168 23 10,9 13,7% 6,5%

TVE 1 168 168 3,5 3,7 2,1% 2,2%

Tele 5 168 168 6,5 0,75 3,9% 0,4%

Antena 3 168 168 2,5 2,9 1,5% 1,7%

Canal Plus 168 168 0 0 0% 0 %

Total 1176 1176 371,5 354,25 31,6% 30,1%

Font: Gabinet Tècnic del Departament de Cultura, a partir de les dades de les mateixes cadenes.
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1.2. Els canals de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de la Generalitat
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 (CCRTV), dispo-
sen que el català és la llengua normalment utilitzada en els mitjans de comunicació propis de la
Generalitat o de les corporacions locals de Catalunya. Aquesta disposició, i el fet que la televi-
sió 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 2002, els dos canals de televisió de la CCRTV, TV3 i K3/33, han emès un total de 16.437
hores en català, tot consolidant així una oferta de televisió en obert disponible 24 hores al dia,
amb la qual cosa totes dues cadenes se sumaven a la normalitat generalitzada a Europa i
Amèrica. El 51,67% d’aquestes hores correspon a producció pròpia i la resta, a la producció
aliena, sempre sense comptar-hi la publicitat, que aquest any va ocupar 1.140 hores d’emissió.

L’audiència acumulada de les dues cadenes de la CCRTV el 2002 va ser del 28,4%, amb la
qual cosa va mantenir el lideratge a Catalunya, amb un increment de la seva quota de mercat,
superior al 27,9% de 2001 i del 26,3% de 2000.

Taula 40. Mitjana anual d’audiència a les cadenes de televisió terrestres
que es reben a Catalunya. 1999-2002

Cadena Mitjana 1999 Mitjana 2000 Mitjana 2001 Mitjana 2002

TV3 22,1 21,2 21,8 21,4

Canal 33 5,2 5,1 6,1 7,0

La 2 6,3 6,5 6,3 6,3

TVE 1 18,1 18,7 19,0 19,5

Antena 3 22,2 20,7 19,2 18,6

Telecinco 20,4 21,0 19,6 19,0

Canal + — 2,1 2,0 1,7

Altres — 4,7 6,0 6,5

Si es comparen les dades del 2002 amb les del 2001, l’increment percentual més notable és el
de Canal 33, l’audiència del qual ha augmentat en gairebé un punt, mentre que Antena 3 i
Telecinco han perdut audiència a Catalunya.

L’augment de les televisions locals és un altre fet a constatar. En aquest darrer cas, cal especi-
ficar que l’audiència és liderada de manera clara per BTV i Citytv, que emeten en català la
majoria de programes. No es disposa, però, de dades i percentatges sobre l’impacte exacte
d’aquestes emissores en termes d’audiència.

Les dades de la taula 41 mostren que, malgrat l’impacte puntual de determinades emissions en
llengua castellana, corresponents a fenòmens molt importants de la cultura de masses, és el
conjunt de l’oferta televisiva el que decideix els lideratges, i amb aquests, l’ocupació de l’espai
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comunicacional en llengua catalana. Per això, TV3 va ésser líder d’audiència en tots els mesos
de l’any 2002, excepte en el mes de juny, quan ho va ésser Antena 3 gràcies a l’emissió dels
partits del Mundial de Futbol de Corea-Japó. L’oferta en conjunt de TV3, que com a cadena
generalista ofereix als ciutadans catalans tots els centres d’interès propis dels telespectadors
europeus, va decidir la seva posició predominant al mercat, per sobre de les accions d’èxit de
la competència.

Taula 41. Programes de no-ficció més vistos a la televisió
 a Catalunya, per mesos. 2002

Mes Cadena Programa Espectadors

Gener TVE-1 Operación Triunfo 1.411.510

Febrer TVE-1 Operación Triunfo 1.982.250

Març TV3 Futbol.  FC Barcelona-R. Madrid 1.656.900

Abril TV3 Futbol. FC Barcelona-R. Madrid 1.749.045

Maig TVE 1 Eurovisión 2.178.635

Juny Antena 3 Futbol. Corea-Japó (pròrroga) 1.798.141

Juliol TV3 El cor de la ciutat 1.166.030

Agost TV3 Futbol. FC Barcelona-Legia de Varsòvia 1.896.002

Setembre TV3 Futbol. R. Betis-FC Barcelona 1.055.564

Octubre TVE-1 Futbol. FC Barcelona-Lokomotiv 1.411.510

Novembre TV3 Futbol. FC Barcelona-Dep. Corunya 1.264.222

Desembre TVE1 Futbol.  FC Barcelona-Newcastle 1.276.496

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

La televisió catalana, doncs, aporta una
normalització i promoció de la llengua
catalana en els camps més diversos
de la informació i l’entreteniment. La fic-
ció de producció pròpia continua apor-
tant les audiències més importants des-
prés de les retransmissions esportives.
El programa més vist de TV3 el 2002
ha estat El cor de la ciutat, un dels ca-
pítols del qual ha estat vist per
1.166.030 espectadors al juliol. El ter-
cer i el quart varen ésser retransmissi-
ons de futbol, però el cinquè, una altra
ficció, Temps de silenci (750.000), el
sisè, un documental dramatitzat, Vete-
rinaris (743.000), el setè, un espai gas-
tronòmic, Cuines (713.000). El vuitè fou un altre partit de futbol, però el novè i el desè varen
ésser dramàtics novament: Psico-express (700.000) i Tricicle, 20 anys (660.000).
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Aquesta capacitat de lideratge per part de programes de temàtiques ben diverses es va fer
palesa amb impactes com Barri (582.000), Amors (489.000), El cim (378.000) o Franquisme:
oblidar-recordar (376.000), entre els de nou format d’orientació realista; amb magazines com
Una altra cosa (581.000); humorístics, com Dinamita (601.000) o A pèl (428.000), A pèl tour
(478.000) o Gags de nit (467.000) o concursos, com Qui corre, vola (544.000).

Els informatius diaris han estat igualment líders d’audiència durant tot l’any, la qual cosa signi-
fica que, atès que els telenotícies de TV3 són el primer recurs que utilitzen els catalans a l’hora
d’informar-se, el català és la llengua del mitjà informatiu de més audiència a Catalunya. La
consolidació del K3 i el 33 com a ofertes separades dins una mateixa freqüència ha fet que, en
aquest camp, La nit al dia, al 33, hagi introduït un element diferencial molt important en la
informació en llengua catalana, i que Info-K, al K3, hagi tingut gran èxit com a primer informatiu
de televisió adreçat als infants i als adolescents.

La capacitat d’intervenció de TV3 en els esdeveniments més propers també ha aportat impor-
tants dades d’audiència, com l’especial informatiu Maria Àngels Feliu: viatge a l’interior d’un
segrest (710.000) o Desbordats per l’aigua (598.000).

Aquesta diversificació en l’oferta es va esdevenir amb altres accions innovadores, com L’entre-
vista impossible amb Jacint Verdaguer (373.000), El documental (532.000), o Especial Sagra-
da Família (374.000).

Cal destacar, igualment, que la potenciació de l’oferta del K3 com a canal especialitzat per als
infants ha representat una important intervenció en aquest sector de població, amb tendència a
l’alça. L’especialització del 33 en cultura i avantguardes, d’altra banda, ha potenciat igualment
la penetració en sectors urbans. La suma d’audiències del K3 i el 33, que fou del 7% de quota
en el 2002, va fer que aquest canal es situés al davant de La 2 de TVE, amb la qual cosa les
dues cadenes públiques en català superen les dues cadenes públiques en castellà alhora, a
Catalunya, per primera vegada.

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 nou 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 cata-
lana del doblatge i al sector de la interpretació i la traducció.

Pel que fa a la televisió via satèl·lit, s’han emès 16.060 hores, de les quals 8.760 han estat des
de TVC Internacional i 7.300, 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 que a més a més pot servir per facilitar
l’aprenentatge de la llengua a les noves generacions de les comunitats catalanes a l’exterior.

1.3. Les emissores en català de RTVE a Catalunya
Les emissores de TVE de cobertura estatal emeten diàriament a Catalunya alguns dels seus
programes en desconnexió amb la resta de l’Estat,  la qual cosa els permet d’emetre a Catalunya
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en llengua catalana.  Pel que fa a TVE, cal constatar que des de 1998 la programació en català
s’ha anat reduint: les 1.340 hores anuals de programes en aquesta llengua de La Primera i La
2 del 1998 s’han reduït a 951 l’any 2002, tal com destaca l’Informe de la comunicació a Catalunya
2001-2002.

Tal com ja mostra la taula 39 del començament d’aquest capítol, el 2002 les hores d’emissió
setmanals en català de La 2 s’han reduït en un 2,8%. Del  13,7 % de l’any 2001 han passat al
10,9% tal i com ja mostra la taula 39 del començament d’aquest capítol. Així doncs, cal remar-
car la importància d’un canvi d’actitud de la televisió estatal envers l’emissió de programació en
català a Catalunya per compensar els dèficits actuals de la presència del català en aquest
àmbit i la utilització del segon canal del TVE com a eina per aconseguir-ho, ja que la programa-
ció que emet és produïda de manera íntegra al centre de RTVE de Sant Cugat del Vallès.

1.4. Les televisions locals
Actualment, la televisió local a Catalunya es presenta com un conjunt de projectes consolidats
però molt heterogenis i amb diferents models de gestió. Aquesta diferència no ha pogut mai
concretar-se, ni els diversos models no han pogut servir de referència. Amb tot, ha existit sempre
un denominador comú: la proximitat. Aquesta realitat de primera mà és la matèria bàsica i el
principal actiu d’una oferta programàtica clarament definida i identificable. Per això les complicitats
entre les televisions locals i els seus respectius teleespectadors són evidents quan el canal
resol les expectatives del ciutadà que vol saber allò que passa a prop seu.

El 2002 van posar-se en funcionament noves televisions locals. D’entre tot el conjunt d’emisso-
res que emeten, destaquen, per la demografia de la seva àrea de cobertura, BTV Barcelona
Televisió, Citytv i FlaixTV, totes creades amb anterioritat al 2002. Aquesta darrera ha estès
recentment la seva xarxa arreu de Catalunya. El 2002, a Catalunya hi ha 96 televisions locals:
48 de públiques i 49 de privades, segons dades del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

En relació amb 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 directa-
ment 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 distri-
buïda 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.
• 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.

Durant l’any 2002 s’ha presentat el Projecte de decret pel qual es regula el règim jurídic transi-
tori de les televisions locals per ones terrestres, en el qual es fa el desplegament reglamentari
adequat dels articles 25 i 26 de la Llei de política lingüística, tot establint com a requisits per a
l’emissió de les televisions locals l’ús del català normalment si es tracta de televisions gestiona-
des pels ajuntaments i en més del 50% si es tracta de televisions gestionades per entitats
privades.

Gairebé el 100% dels programes de producció pròpia de les televisions locals, públiques o
privades, són en català. La majoria d’aquests espais es dediquen a política i informació 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’en-
carregar doblatges. Cal dir, però, que només les més importants acostumen a emetre pel·-
lícules.
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Taula 42. Emissores que formen part de la Xarxa de Televisions Locals (XTVL). 2002

BARCELONA
BTV Canal Blau/ Canal 50 Rubí TV Vilanova

Vilanova i la Geltrú del Camí

TV l’Hospitalet Gavà TV Canal 4 Berguedà TV de la Conca
d’Òdena

TV Badalona TVO (Vic) TVC Berguedà Calella TV

Canal 50 Vallès Localia Viladecans TV Caldes Premià TV

Canal Terrassa TV ETV - Llobregat RTV Cardedeu TV de S.Pere
de Torelló

TV Mataró Vilafranca TV TV St. Esteve TV de la Granada
de Ses Rovires del Penedès

TV Manresa Canal Mollet Masquefa TV

Granollers TV TV Sant Cugat Canal  SET
Sta. Eulàlia
de Ronçana

TARRAGONA
Canal Reus TV Més TV Tarragona Terres de l’Ebre/ Canal Camp/

Roquetes la Selva del Camp

GIRONA
TV Girona Canal Nord TV Costa Brava TV Blanes

TV Figueres

TV  del Ripollès TV Banyoles Empordà TV/Roses TV Palamós
Olot TV

LLEIDA
Lleida TV Segrià TV /Alcarràs TV La Seu

Durant el 2002 s’ha preparat un projecte d’acord entre la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
el Govern de la Generalitat, el Consorci de Comunicació Local, i el Consorci  Local i Comarcal
de Comunicació. Segons el conveni, la CCRTV facilitarà els doblatges de films i programes
audiovisuals de producció pròpia (sèries, documentals i pel·lícules) de manera gratuïta, i a
través de la DGPL, a les televisions locals agrupades en els dos consorcis. S’ha previst de
signar el conveni el gener de 2003.

També cal esmentar que s’han executat 120.202,42 euros a favor de CityTV, fruit del conveni
de col·laboració signat entre aquesta empresa i el Departament de Cultura l’any 2001. L’aportació
del Departament ha permès l’emissió d’unes 40 pel·lícules en llengua catalana en aquest mitjà
al llarg de l’any 2002.

Segons dades de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals, de les quaranta-nou televisions
locals privades que funcionen en aquests moments a Catalunya, quaranta han presentat les
dades que els ha demanat aquest organisme. Totes fan més del 50% de programació en català
establert, i el 35% hi fan el 100%. Quant a les municipals, trenta-cinc han declarat que fan més
del 50% de programació en català establert, i el 65 % hi fan el 100%.
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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. En qualsevol cas, és un fet que l’oferta de televisions
locals s’ha consolidat i que l’audiència continua en augment.

2. Les emissores de radiodifusió

2.1. La normativa vigent
La ràdio és un dels mitjans de comunicació amb més incidència en la vida quotidiana per
mantenir una llengua viva i dinàmica. El consum diari de ràdio a Catalunya en els darrers anys
es manté entre 108 i 118 minuts per persona i dia.

La Llei de política lingüística de 1998 —com la de
normalització de 1983—, fixa mesures de normalit-
zació i foment de l’ús del català entre els mitjans de
ràdio i de televisió. Concretament estableix que el
català és la llengua dels mitjans de comunicació ins-
titucionals i que és la llengua preferentment utilitza-
da per les empreses i les entitats que ofereixen ser-
veis al públic:

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

• Les emissores privades de radiodifusió de concessió atorgada per la Generalitat (les de
freqüència modulada) han de garantir que com a mínim el 50% del temps d’emissió sigui en
català, i el Govern ha d’incloure l’ús del català en percentatges superiors als mínims esta-
blerts com un dels criteris en l’adjudicació de concessions (article 26).

Pel que fa a les emissores municipals, aquesta normativa es completa 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 comerci-
als. Aquesta norma preveu que l’ús del català ha de ser distribuït en totes les franges horàries
(article 6.6) i permet que les emissores que en el moment d’entrada en vigor de la normativa
formaven part de cadenes d’abast estatal puguin excloure de l’obligació d’emetre en català fins
a un màxim de sis hores consecutives, que no computen per a l’establiment de la base del
càlcul de la quota.

2.2. L’audiència de ràdio a Catalunya
2.2.1. Audiència de la ràdio generalista
Des del 1981, l’oferta de ràdios en català s’ha incrementat d’una manera substancial: d’un 12%
de català en la programació total d’emissores s’ha passat a un 50% al 2002 (Maria Corominas:
“Llengua i comunicació radiofònica”, II Congrés de la Ràdio a Catalunya, 2003). I també n’ha
augmentat el consum.

L’audiència mitjana de les cadenes de ràdio convencional o generalista a Catalunya l’any 2002
de dilluns a divendres, va ser, segons l’Estudi General de Mitjans (EGM), de 1.496.000 oients.
Aquesta mitjana es basa en tot el conjunt de ràdios amb el perfil esmentat i no només en les
ressenyades, que són les que poden considerar-se les principals. Aquests oients es repartei-
xen de la manera següent:
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Taula 43. Audiència mitjana de ràdio a Catalunya. 2002

Emissora Audiència mitjana laborables 2002

Catalunya Ràdio 556.000
SER 422.000
Onda Cero 291.000
RNE R1 198.000
COPE 134.000
COM Ràdio 68.000
RAC 1 76.000
Ona Catalana 74.000
Ràdio 4 9.000
Catalunya Cultura 10.000
Total convencional 1.838.000

Font: EGM.

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 acon-
seguits cada hora de programació en una onada de l’EGM concreta (en aquest cas, la tercera
del 2001), és la següent:

Taula 44. Audiència acumulada absoluta dels programes de les principals
emissores de ràdio generalista. Setembre-novembre de 2002, de dilluns a divendres

Emissora Audiència acumulada % Quota total d’audiència
absoluta en milers absoluta de la selecció

Catalunya Ràdio 1.663 29,2%

SER 1.398 24,5%

Onda Cero 959 16,8%

RNE 543 9,5%

COPE 310 5,4%

Ona Catalana 299 5,2%

COM 257 4,5%

RAC 1 233 4,1%

Catalunya Cultura 35 0,6%

Audiència total acumulada 5.697 100%

Font: Gabinet Tècnic del Departament de Cultura a partir de les dades que provenen de la tercera onada de l’EGM,
sumades per franges horàries.

Les emissores que emeten exclusivament en català d’aquest grup acumulen el 49,13% d’audi-
ència. En el període setembre-novembre de 2001, el percentatge va ser del 35,2 %. L’augment
de programes en català per part de ràdios com SER i COPE durant les desconnexions té molt
a veure amb l’ncrement. Si es tenen en compte aquestes emissores estatals que també eme-
ten 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:
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Taula 45. Audiència acumulada dels programes en català de les principals
emissores de ràdio a Catalunya. Setembre-novembre de 2002, de dilluns a divendres

Emissora Audiència acumulada Audiència acumulada % de l’audiència
absoluta en català, absoluta en castellà, acumulada absoluta
en milers en milers en català

Catalunya Ràdio 1.663 0 57,35

Ona Catalana 299 0 10,31

COM Ràdio 257 0 8,86

RAC 1 233 0 8,03

SER 269 1.129 9,27

Catalunya Cultura 35 0 1,2

Catalunya Informació 101 0 3,48

COPE 22 288 0,75

RNE 21 522 0,72

Onda Cero 0 959 0

Audiència total 2.900 2.898 100
acumulada absoluta

Font: Gabinet Tècnic del Departament de Cultura a patir de les dades que provenen de la tercera onada de l’EGM,
sumades per franges horàries.

Per tant, pel que fa al sector públic i privat, la conclusió és que les emissores amb més potència
d’emissió i, pert tant, amb més cobertura, són les que garanteixen que el català sigui una
llengua amb una forta implantació en l’àmbit de la radiodifusió.

2.2.3. L’audiència mitjana de les emissores musicals
Segons l’EGM, l’audiència mitjana l’any 2002 de les cadenes musicals va ser de 1.494.000
oients diaris (l’any 2001 havien estat 1.482.000), dels quals 464.000 (el 32,2%) corresponen a
cadenes que condueixen la programació exclusivament en català, com són Catalunya Música,
RAC 105, Ràdio Estel, Ona Música, Flaix Ràdio i Ràdio Flaix Bac.

2.3. Les quatre emissores de Catalunya Ràdio
L’any 2002 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 699.000 oients diaris, tal
com resulta de la taula següent:

Taula 46. Audiència mitjana de les emissores de Catalunya Ràdio. 2002

Emissora Audiència 2002

Catalunya Ràdio 556.000
Catalunya Informació 101.000
Catalunya Música 32.000
Catalunya Cultura 10.000
Total 699.000

Font: dades de la CCRTV.
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Catalunya Ràdio, per vuitè any consecutiu, és l’emissora més escoltada de Catalunya amb
556.000 oients.

Les dades d’audiència de l’Estudi General de Mitjans confirmen també El matí de Catalunya
Ràdio com el programa més escoltat de Catalunya, amb 290.000 oients. Catalunya Ràdio és
líder des de les 6 del matí fins a les 9 del vespre, i dels sis programes més escoltats de
Catalunya, tres són de Catalunya Ràdio (El matí de Catalunya Ràdio, Versió original i Catalunya
matí).

Pel que fa als informatius, tots són líders a la seva franja horària, excepte el programa Catalunya
nit, que és segon.

Al cap de setmana, dels quatre programes més escoltats de Catalunya, tres són de Catalunya
Ràdio (El suplement, Tàpias variades i Els viatgers de la gran anaconda), i en destaca el pro-
grama El Suplement, amb Xavier Solà, que els dissabtes arriba a una audiència acumulada de
242.000 oients.

Les dades de la tercera onada de l’EGM donen 84.000 oients a Catalunya Informació, 25.000
oients a Catalunya Música i 10.000 oients a Catalunya Cultura.

Les dades acumulades del 2002 donen a Catalunya Ràdio una mitjana de 556.000 oients,
Catalunya Informació té una audiència de 101.000 oients, Catalunya Música 32.000 oients i
Catalunya Cultura, 10.000 oients.

2.4. Les emissores municipals
El català és la llengua d’ús més habitual de les emissores locals. A finals de 2002 a Catalunya
hi havia 218 emissores municipals, de les quals 197 —deu més que l’any anterior—, emetien.
La majoria de les emissores emeten les 24 hores del dia i estan connectades per mitjà de COM
Ràdio, que, en conjunt, l’any 2002 ha tingut una audiència acumulada absoluta de 257.000
oients diaris. El 66% de les emissores municipals emeten exclusivament en català, mentre que
un 32% hi emeten entre el 51% i el 99% de la programació. El percentage és superior al dels
anys anteriors, si bé cal dir que hi ha hagut tretze emissores que no han presentat declaració a
la Direcció General de Mitjans Àudiovisuals. L’evolució de l’ús del català a les emissores muni-
cipals existents a Catalunya entre 1998 i 2000 ha estat la següent:

Taula 47. Programació en català a les emissores municipals. 1998-2002

    Ús del 1998 1999 2000 2001 2002
català nombre % cat. nombre % cat. nombre % cat. nombre % cat. nombre % cat.

100% 116 118 115 118 57 121 66

50-99% 2 4 2 57 28 60 32

Més del 50% 176 179 166 175 85 181 98

Menys del 50% 3 6 4 3 1 3 2

Total 179 100 185 100 170 100 178 100 184 100

No emeten 24 12 19 21

Sense dades 20 10 14 7 11 5 9 13

Total 199 100 199 100 205 100 206 218

Font: Direcció General de Mitjans Audiovisuals.
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D’altra banda, de les cinquanta emissores que declaren la programació musical que fan, el
46% emet més del 25% de música interpretada en català o en aranès. El 38% s’ajusta al 25%
i el 16% no arriba al 25%.

Taula 48. Programació de música a emissores municipals. 2002

Nombre % música català/aranès

Més del 25% 25 46

25% 22 38

Menys del 25% 9 16

Total dades presentades 56 100

No emeten 21

Sense dades 13

No declaren música 36

Total 218

Font: Direcció General de Mitjans Audiovisuals.

2.5. La radiodifusió privada i les noves cadenes de ràdio
A Catalunya hi ha noranta-quatre emissores d’FM de caràcter comercial. El 70% fa més del
50% de programació en català i, d’aquestes, el 48% fa el 100% de programació en català.

El nombre d’emissores no ha variat des del 2000, any en què es posaren en funcionament les
noves freqüències atorgades per acord de Govern de 4 de maig de 1999. De setanta-una
emissores que hi havia l’any 1998 es passà a noranta-quatre l’any 2000. Les noves concessi-
ons, regides pel Decret 269/1998, que recull els preceptes de la Llei 1/1998, de política lingüís-
tica pel que fa a l’ús del català, varen significar un augment considerable de l’ús del català en la
programació radiofònica. Del 39% d’emissores que feien més del 50% de programació en
català l’any 1998 s’ha passat al 70% actual.

Taula 49. Programació en català a la ràdio privada. 1998-2002

1998 1999 2000 2001 2002
català nombre  % cat. nombre  % cat. nombre % cat. nombre % cat. nombre % cat.

100% 20 27 37 44 45 48,5 45 48 45 48

50-99% 9 12 19 23 22 22,5 22 23 21 22

+ 50% 29 39 56 67 67 71 67 71 66 70

- 50% 32 44 28 33 27 29 27 29 28 30

Sense dades 12 17

Total 73 100 84 100 94 100 94 100 94 100

Font: Direcció General de Mitjans Audiovisuals.

Pel que fa a la música, de les noranta-quatre emissores, només quaranta-set han declarat que,
de la música que emeten, el 25% o més és interpretada en català o en aranès; quatre han
declarat que no arriben al 25% i la resta no es manifesta.
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Taula 50. Programació de música a les emissores comercials. 2000-2002

2000 2001 2002
Català o aranès Nombre % Nombre % Nombre %

Més del 25% 14 16 10 19 8 12

El 25% 64 75 39 75 39 70

25% o més 78 91 49 94 46 82

Menys del 25% 8 9 3 6 10 18

Total 86 100 52 100 56 100

Sense dades — — 37 47

Total emissores 94 94 94

Font: Direcció General de Mitjans Audiovisuals.



VII. Premsa

91

VII. LA PREMSA

1. La premsa diària a Catalunya

El fet més destacable de l’any 2002 és l’aparició del primer diari esportiu editat en català des-
prés de 1939,  El 9 Esportiu de Catalunya. Aquesta nova capçalera és fruit de la col·laboració
dels diaris comarcals associats a Coordinadora 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.

A final de 2002 s’editaven a Catalunya quinze diaris de pagament i s’hi distribuïen uns altres sis
diaris espanyols amb edició especial per a Catalunya, a més de tres de distribució gratuïta.

• Set són en català: Avui, El Punt, Regió 7, El 9 Punt, Diari de Girona, L’Hora i El 9 Esportiu de
Catalunya.

• 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 catalana:

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 51. Percentatge de capçaleres de diaris editats
i venuts a Catalunya, per llengua. 2000-2002

En català En doble versió En castellà
Any 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Editats
a Catalunya 35,7% 40,0% 43,8% 14,3% 13,3% 12,5% 50,0% 46,7% 43,8%

Venuts
a Catalunya 25,0% 28,6% 31,8% 10,0% 9,5% 9,1% 65,0% 61,9% 59,1%

L’any 2001, la difusió d’exemplars a Catalunya de
tots els diaris de pagament d’informació general
d’abast espanyol, català i comarcal, i els d’informa-
ció esportiva o econòmica va ser de 747.164 exem-
plars. L’any 2002, últim any controlat per l’Oficina de
Justificació de la Difusió (OJD), aquesta xifra ha es-
tat de 745.803 exemplars, seguint la tendència a la
baixa que s’experimenta els darrers anys.

El 18,9 % del total, és a dir, 140.713 exemplars, són
en català, una proporció lleugerament inferior a la de
l’any 2001. Si només es té en compte la premsa dià-
ria 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
29,8 %. L’evolució recent de la difusió de la premsa
editada a Catalunya, per llengües, es pot veure en
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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 52.1. Evolució de la difusió dels diaris d’informació general
d’àmbit català a Catalunya. 1996-2002

Diari 1996* 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Avui 36.276 33.162 32.700 30.646 29.709 29.565 27.353

El Periódico 108.398 81.364 76.000 70.690 64.834 66.337
(català)

El Periódico 205.270 92.621 120.963 113.794 105.896 95.009 93.268
(castellà)

La Vanguardia 186.534 197.810 199.024 192.039 179.943 185.584 189.957

Total 428.080 431.991 434.051 412.479 386.238 374.992 376.915

% català/total 8,5 32,8 26,3 25,9 26,0 25,2 24,9

Nota: (*) S’aporta la referència de 1996, darrer any complet abans de l’aparició de l’edició catalana d’El Periódico.

Taula 52.2. Evolució de l’audiència dels diaris d’informació general d’àmbit català. 1996-2002

Diari 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*

Avui 169 170 137 103 104 104 129

El Periódico 397 369 331 338 318 317
(català)

El Periódico 467 589 553 497 496 448 447
(castellà)

La Vanguardia 710 680 649 621 625 627 629

Total 1.346 1.836 1.708 1.552 1.563 1.497 1.522

% català/total 12,5 30,9 29,6 28,0 28,3 28,2 29,3

Notes: les dades de lectors/dia són en milers.
Les dades d’El Periódico són estimacions.
(*) Període febrer a novembre de 2002.
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Taula 53. Evolució de la difusió dels diaris d’àmbit local, comarcal
o intercomarcal a Catalunya. 1996-2002

Diari 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Diari de Girona 5.395 5.915 6.075 6.589 6.864 7.834 7.705

El Punt 18.555 20.931 21.700 22.908 22.999 22.987 22.608

Regió 7 8.500 8.543 9.017 9.205 9.212 8.928 8.488

El 9 Punt* 2.105 2.110 2.116 2.229 2.288 2.474 2.703

Segre (català)** 4.542 4.947 5.248 5.667 5.813 5.519

Segre (castellà) 12.254 7.675 7.873 7.754 7.770 7.366 6.713

La Mañana 5.762 5.918 5.807 5.209 5.606 5.418 4.922

Diari de Sabadell 6.558 6.236 6.223 6.087 6.151 5.920 5.815

Diari de Tarragona 12.982 12.956 13.523 13.709 14.069 14.251 14.447

Diari de Terrassa 5.559 5.447 5.263 5.324 5.435 5.449 5.323

Total 77.670 80.273 82.544 84.262 86.061 86.440 84.243

% català/total 44,5 52,4 53,1 54,8 54,6 55,6 55,8

Notes: (*) Les edicions d’El 9 Nou Vallès Occidental i d’El Punt de Rubí es van fusionar el 2001 en una nova edició:
El 9 Punt.
(**) Segre en català es va iniciar l’11 de setembre de 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 locals i comarcals de pagament,
pràcticament tots escrits en català, que tenen una difusió total d’uns 80.000 exemplars per
setmana, que es manté estable. Aquests setmanaris, que aporten sobretot una informació de
proximitat, contribueixen a l’extensió de l’ús del català i a la formació dels professionals. La
taula 54 aporta l’evolució de la difusió comprovada amb dades de l’OJD els darrers anys.

Un conjunt de 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 Co-
marcal (http://www.premsa-comarcal.com), que actua com a agrupació empresarial i també
procura la contractació conjunta de publicitat.

2.2. La premsa periòdica d’abast nacional
Hi ha hagut també altres novetats pel que fa a la premsa en l’any 2002:

• Els cinc anys de presència en el mercat de Dossier Econòmic de Catalunya i el seu especta-
cular augment de tirada, que ha passat de 12.000 exemplars setmanals a 84.000. Aquest
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augment ha estat possible gràcies a un acord del setmanari amb Comit, SL, holding perio-
dístic que aplega les principals empreses periodístiques comarcals en llengua catalana. Des
del 2002 Dossier es distribueix el cap de setmana encartat dins sis capçaleres de Comit: El
Punt, Regió 7, El 9 Nou, Segre, El 9 Punt i L’Hora. Durant el 2002 GEMSA, editora del
setmanari, també ha llançat al mercat el suplement Emprèn! Dossier de l’emprenedor, la
formació i el mercat de treball.

Taula 54. Evolució de la difusió de setmanaris locals i comarcals
amb control de l’OJD. 1996-2002

Setmanari 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

L’Alt Empordà 2.483 2.740 3.110 3.379 3.433 3.578 3.546

Àncora 1.081 1.127 1.153 1.181 1.284 1.319 1.239

La Comarca d’Olot 3.039 3.153 3.213 3.367 3.489 3.499 3.370

Diari de Vilanova 5.508 5.848 5.953 5.939 6.120 6.244 6.231

L’Eco de Sitges 2.115 2.024 1.591 1.772 1.886 1.989 2.006

Forja 1.144 1.129 1.161 1.144 1.111 1.093 1.072

Hora Nova 2.368 2.369 2.346 2.315 2.330 2.274 2.231

El 9 Nou-Osona 9.104 9.230 9.252 9.326 9.337 9.002 9.001

El 9 Nou Vallès Or. 4.005 4.162 3.945 4.257 4.313 4.357 4.389

Nova Tàrrega 1.346 1.347 1.359 1.366 1.367 1.350 1.230

Montbui 903 874 848 864 911 891

El 3 de Vuit 6.117 6.009 6.007 6.035 5.963 5.954 5.505

La Veu de l’Anoia 4.766 4.741 4.816 5.240 5.604 5.309 4.858

Difusió total 43.979 44.753 44.754 46.185 47.148 45.968 45.569

• Els vint-i-cinc anys de L’Avenç. Revista d’Història i Cultura. El 1977, l’Avenç, SL es va constituir
com a empresa editora promoguda per un grup de joves historiadors i consolidada per subs-
cripció popular. Des del mateix any publica la revista mensual L’Avenç. El desembre de 2002
la revista va arriba al seu número 275.

• La sortida al mercat de la revista Sàpiens, editada per Enciclopèdia Catalana. Revistes i
Col·lecionables, SL. Sàpiens és una revista mensual de divulgació historicocientífica. La
publicació forma part d’un segment de revistes de llarga tradició a Europa. No obstant això,
té un tret diferenciador: la proximitat. L’especialització en els continguts de proximitat ha
estat una forma de situar-se en el quiosc sense fer competència directa a les capçaleres en
castellà. Els tres números de Sàpiens apareguts el 2002 van exhaurir el seu tiratge: 45.000
exemplars.

Hi ha cinc setmanaris que s’editen en català: Catalunya Cristiana, d’informació religiosa i editat
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pels bisbats catalans, que va ser la primera publicació periòdica amb doble edició catalana i
castellana; Dossier Econòmic, d’informació econòmica, que va aparèixer el 1997 i ha mantin-
gut quotes d’interès remarcable i una tirada d’aproximadament 84.000 exemplars, tant per
subscripcions, encartament en la premsa comarcal i a través de venda en 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 valen-
cianes, i El Triangle, igualment d’informació general i exponent de la premsa de denúncia.

Hi ha al mercat més d’un centenar de revistes d’abast nacional de diversa periodicitat, el tiratge
mitjà mensual total de les quals s’estima superior als 750.000 exemplars. Tracten un ventall
molt ampli 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-nou d’aquestes revistes tenen una periodicitat
mensual i algunes es troben de manera regular als quioscs, tot i que encara són majoria les
que es distribueixen bàsicament per subscripció.

Taula 55. Revistes de periodicitat mensual en català

Barça Entreacte Ona
Bonart Escola Catalana Pack De So
Camacuc Foc Nou Pàmpol
Catalunya Guix Perspectiva Escolar
Catalunya Música Illacrua Pista I Rally
Club Moto L’avenç Reporter Doc
Cooperació Catalana La Gaseta Revista de Catalunya
Cucafera La Revista dels Súpers Saó
Descobrir Catalunya La Terra Sàpiens
Descobrir Cuina Llegir Serra d’Or
El Correu de la Unesco Lletra Jove Som
El Mirall Marathon Tiro Liro
Enderrock Món Empresarial Tretzevents

Les empreses i entitats
editores d’aquest conjunt
de revistes s’agrupen en
l’Associació de Publica-
cions Periòdiques en Ca-
talà (APPEC, www.
appec.net), que procura
establir sistemes comuns
de captació de subscripci-
ons i de publicitat i que or-
ganitza de manera periò-
dica i itinerant, amb el su-
port de la Generalitat, uns
Supermercats de revistes
en català, que l’any 2002
han visitat vuit poblacions
de tot l’àmbit lingüístic ca-
talà: Santa Coloma de
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Gramenet, 19, 20 i 21 d’abril; Ripoll, 7, 8 i 9 de juny; Fira del Disc de Reus, 16 de juny; Barcelona,
21, 22, 23 i 24 de setembre; Lleida, 18, 19 i 20 d’octubre; Fira del Disc de Barcelona, 1, 2 i 3 de
novembre; Vilafranca del Penedès, 22, 23 i 24 de novembre; Sant Boi de Llobregat, 6, 7 i 8 de
desembre.

El desembre de 2002 l’APPEC va editar el número dos de l’anuari La revista de les revistes,
amb una anàlisi independent de l’estat de la llengua catalana en el món de la comunicació.

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-ne la progressiva catalanització és un dels objectius que estableix la Llei
de política lingüística, l’article 27 de la qual disposa, en els seus punts 2 i 3, que el Govern de la
Generalitat ha de fomentar i pot subvencionar les publicacions periòdiques de difusió general,
i també les d’àmbit comarcal i local, redactades totalment o majoritàriament en català. La Reso-
lució de 18 de febrer de 2002, per a la concessió d’ajuts a la premsa escrita en català o en
aranès, dictada pel conseller de Cultura, ha establert les bases per a la concessió d’ajuts cor-
responents al 2002, amb una dotació inicial de 3.864.500 euros. Com en els exercicis anteriors,
la convocatòria preveu ajuts per a l’edició i comercialització de publicacions periòdiques, per a
projectes de consolidació d’empreses periodístiques i extensió de la premsa escrita en català i
en aranès i per a activitats relacionades amb la premsa. Les subvencions són gestionades per
la Direcció General de Promoció Cultural del Departament de Cultura.

L’ajut a l’edició de diaris consisteix en 240,4 euros per número o 90,15 si es tracta d’un diari
d’abast local (120,2 i 60,1 si es tracta de diaris amb doble edició), més 0,03 euros per exemplar
difós en català acreditat per l’OJD o 0,01 euros per exemplar tirat acreditat per factures 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 especialitzats, és de
150,25 euros per número més 0,03 euros per exemplar difós en català acreditat per l’OJD o
0,01 euros per exemplar tirat acreditat per factures de l’impressor, amb un suplement de 300,51
euros per número si es distribueixen a més de 1.500 punts de venda.

Com a resultat del concurs, l’any 2002 s’han atorgat ajuts a 278 publicacions periòdiques, per
un import total de 3.756.289,12 euros, a més de 95.121 euros atorgats a cinc institucions rela-
cionades amb la premsa. Els ajuts concedits l’any 2002 en el marc de les convocatòries han
estat els següents:

Taula 56. Ajuts a la premsa escrita en català en euros. 2002

Edició Altres ajuts Total

Diaris 1.937.120,94 802.621,00 2.739.741,94

Setmanaris 295.396,61 55.628,00 351.024,61

Altra periodicitat 623.239,57 42.283,00 665.522,57

Total 2.855.757,12 900.532,00 3.756.289,12
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4. La premsa gratuïta

La premsa diària de caràcter
gratuït va aparèixer a Barcelona
a partir de 2000. Concretament
20 minutos de Barcelona y m@s
va néixer al darrer trimestre de
2000, i Metro Directo (que va ca-
talanitzar la capçalera i actual-
ment es diu Metro Directe), al
març de 2001. Tal com afirma
l’Informe de la comunicació a
Catalunya 2001-2002, elaborat
per l’Institut de Comunicació de
la Universitat Autònoma de
Barcelona, els responsables de
les dues publicacions coincidei-
xen en l’estratègia de distribuir
el producte prop dels accessos
dels mitjans de transport
massius que han de fer servir
els ciutadans de les àrees me-
tropolitanes els dies laborables.

Segons el control de difusió OJD, Metro i 20 minutos assoleixen respectivament una difusió
diària de 164.181 exemplars (maig-octubre 2001) i 110.049 (gener-juny 2001), cosa que repre-
senta 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 són en català el 25% i el 50% respectivament.

A banda d’aquests dos diaris, només deu publicacions, totes de periodicitat setmanal, superen
els 100.000 exemplars de tiratge equivalent mensual, tal com mostra la taula següent, on tam-
bé consten el percentatge de redacció i d’ús del català a la redacció.

Taula 57. 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 58. 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%
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Taula 59. Tiratge equivalent i percentatge de redacció i ús del català a la premsa gratuïta. 2001*

Capçalera Comarca % redacció % català Equivalència
mensual

Metro Directo Barcelonès, Maresme, 80% 25%  3.240.000
Baix Llobregat i Vallès

    20 minutos Ídem 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 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

Nota: (*) Amb tiratge equivalent superior als 100.000 exemplars mensuals.

5. La premsa digital

La majoria de diaris i altres periòdics disposen d’edicions digitals. Entre els més coneguts
poden esmentar-se 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 periodicitat com
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són El Temps, Serra d’Or, Revista de Girona, L’Avenç, El Diari de Cerdanyola, El 3 de Vuit o
Secundèria. També els mitjans de comunicació audiovisuals públics i privats, com Catalunya
Ràdio, Catalunya Cultura, COMRàdio, Grup Flaix, Ona Catalana, Radio Televisió Valenciana,
Ràdio 9, Canal 9, Televisió de Catalunya, Barcelona Televisió i TVE a Catalunya tenen edició en
línia.

I encara cal fer referència a la premsa exclusivament digital. Vilaweb, que va ser el primer de
nèixer i és el de més impacte en termes d’audiència. 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 2003 són indicatives de
l’èxit relatiu d’aquestes edicions. Aquest mes l’audiència d’aquests diaris va ser:

Taula 60. Publicacions electròniques amb control d’OJD. 2001-2002

Publicació Visites Pàgines vistes
2001 2002 2001 2002

Avui 238.338 331.033 2.458.923 5.370.446

Diari de Barcelona 20.636 28.133 42.949 50.862

El Periódico 1.086.518 1.216.872 7.339.180 6.695.889

Vilaweb 564.198 663.421 2.626.649 2.445.178

TVC 687.714 1.002.017 5.413.167 14.350.857

En relació amb les dades de l’Informe 2001, tots els mitjans esmentats han tingut un increment
substancial de visites en el mateix període de 2002. L’audiència aconseguida és considerable i
continua augmentant. Una altra cosa és si es comparen aquestes dades amb el nombre de
visites i de pàgines vistes dels mitjans estrictament catalans i en català amb els diaris d’implan-
tació perquè llavors la conclusió obligada és que la situació és molt desfavorable als primers:
per exemple, ABC digital té 2.610.880 visites i 39 milions de pàgines vistes; i El Mundo digital,
19 milions de visites i 137 milions de pàgines vistes al mes de gener de 2003.

6. Les agències de notícies

Pel que fa a l’ús de la llengua catalana per les agències de notícies, cal destacar el nou conveni
signat entre el Departament de Cultura i EFE per a l’ampliació i millora del servei de notícies en
català d’EFE. Entre les novetats de l’acord, destaca l’oferiment per part de l’agència d’un diari
en línia en català, amb una mitjana de 70 notícies diàries amb text i fotografia i amb les diverses
seccions que conformen l’actualitat. Aquest diari ha estat comercialitzat als portals i servidors
d’Internet sense cap sobrecost per raó de llengua.

L’acord signat té com a precedent el subscrit el 10 de juliol de 1997, que va permetre l’inici del
servei en català d’EFE-Catalunya, i el signat el 10 de juliol de 2000, en què les dues parts
constataven l’èxit de la iniciativa, ja que el 85% dels abonats de l’agència a Catalunya havien
optat aquell any pel servei en català i el nombre de notícies en aquesta llengua superava el
centenar de mitjana diària, sempre amb un elevat grau de qualitat lingüística.

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
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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, es-
ports, llengua, art i cultura.

Durant l’any 2002 ha continuat també la col·laboració iniciada el 1997 amb l’agència de notícies
Europa Press per facilitar la posada en funcionament dels seus respectius serveis de notícies
en llengua catalana. S’ha signat una pròrroga al conveni vigent per a tot l’exercici.

Aquesta col·laboració ha permès que aquesta agència editi en català una mitjana 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 agències EFE i Europa Press a Catalunya (un 80% aproxi-
madament) 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 semiprivatitzada posteriorment, serveix ex-
clusivament en català més de 200 informacions diàries per Internet sobretot a mitjans locals i
comarcals.
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VIII. EL LLIBRE I LA PRODUCCIÓ LITERÀRIA EN CATALÀ

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

El llibres en català han ressorgit de manera massiva des de 1975: l’acabament de la dictadura
va permetre que la llengua catalana tornés a incorporar-se al mercat de forma competitiva. En
primer lloc, ha estat gràcies a l’esforç de les editorials que la recuperació ha tingut lloc d’una
manera ràpida: els 611 títols que van arribar a les llibreries en l’any esmentat, van créixer fins a
4.400 el 1990, és a dir, en només 15 anys.

La inclusió de la llengua i la literatura catalana en els currículums escolars ha estat un altre
element decisiu per explicar l’augment de l’edició en català. D’una banda, pel que ha implicat
en relació amb l’extensió dels coneixements i, concretament, de la capacitat lectora entre la
població, i d’una altra, pel consum de llibres entre els alumnes dels centres educatius. I tampoc
s’ha d’oblidar l’ajut institucional de la Generalitat de Catalunya: la creació de la Institució de les
Lletres Catalanes, que ha treballat per difondre la literatura catalana tant en el seu àmbit territo-
rial com a l’exterior, i l’anomenat suport genèric, que a través del Departament de Cultura ha
assegurat l’adquisició de 150 a 300 exemplars de cada títol per a la xarxa de biblioteques. Això
representa un suport econòmic per a 900 títols, aproximadament, cada any.

Les dues empreses líders als anys setanta, Edicions 62 i Enciclopèdia Catalana, continuen sent
presents entre el grup d’editorials que més publiquen. Totes dues van ser creades per empresaris
emprenedors i amb fe en el futur en plena dictadura: el 1962, Edicions 62, tal com el seu nom
indica —el 2002 ha celebrat 40 anys de la publicació del seu primer títol, Nosaltres els valencians,
de Joan Fuster—, i el 1969, la segona. Tanmateix, no poden oblidar-se altres empreses que, tot
i publicar a un altre ritme, van ser imprescindibles per a la normalització d’aquest sector en el
primer tram del període democràtic: Quaderns Crema, La Magrana i Columna són exemples
d’editorials amb un sentit contemporani i renovador de l’edició de llibres.

El 2001, les editorials més actives en l’edició de llibres en català han estat Barcanova i Anaya
(Havas), Columna (Grup Planeta), Vicens Vives i Edebé, a més dels grups Enciclopèdia Cata-
lana i Edicions 62. Tot i la concentració empresarial que ha caracteritzat aquest sector industrial
els darrers anys, pertanyen al Gremi d’Editors de Catalunya 261 empreses, de les quals 13 són
empreses grans (més de 18 milions d’euros de facturació), 128 són mitjanes (entre 0,6 i 18
milions), i 120, petites (menys de 0,6 milions de facturació), segons dades de l’Informe de la
Comunicació a Catalunya 2001-2002, elaborat per l’Institut de la Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Des de 1975, el mercat del llibre en català ha continuat creixent. Els 4.400 títols publicats l’any
1990 han passat a 7.289 el 2002, segons les dades de l’ISBN al final de l’exercici. Això repre-
senta una disminució en relació amb l’any anterior, en què els títols publicats van ser 7.682.
Segons fonts d’empresaris i directius, aquesta davallada puntual s’explica pel fet que el 2002
s’ha detectat una crisi en el sector editorial (tant en català com en castellà) provocada per la
conjuntura econòmica mundial. A més de la minva del nombre de títols, també s’han reduït els
tiratges.

Tanmateix, segons l’Informe esmentat, hi ha hagut també una altra causa que s’observa des de
fa temps i és que el creixement de l’edició de textos als últims anys ha estat superior a la
demanda de la població catalana. Aquest fet preocupa el sector editorial, atès que el consum
de llibres no creix al ritme que voldria aquesta indústria. A Catalunya, la població absorbeix,
aproximadament, la meitat dels exemplars que s’editen anualment.

El sector de les editorials catalanes continua sent especialment dinàmic: Proa, Santillana, Edi-
cions B i La Magrana han creat  «Punt de lectura», una col·lecció de butxaca en català; Colum-
na ha obert una nova col·lecció dedicada als clàssics moderns; Proa ha posat al mercat una
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col·lecció de clàssics catalans; la Diputació de Barcelona i l’Institut Cambó han signat un acord
per reeditar 200 títols de la Fundació Bernat Metge, i l’editorial Random House Mondadori ha
obert un segell en català amb el nom de “La Rosa dels Vents”.

Tal com ja s’apuntava a l’informe anterior, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2001
la indústria editorial catalana, tenint en compte tant l’edició en català com l’edició en castellà, es
va mantenir com a 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, se
situa entre el sisè i el setè lloc dels països de la Unió Europea.

Pel que fa a la facturació, segons el report Comercio interior del libro en España 2001 (el més
recent en el moment de redactar aquest informe), elaborat per la Federación de Gremios de
Editores de España, la facturació de les editorials privades i agremiades de Catalunya l’any
2001, a preu de tapa i IVA inclòs, va ser de 240.539 milions de pessetes. La facturació exclusi-
vament en llengua catalana va ser de 36.065 milions de pessetes.

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, assenyala també que
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 61. Evolució del sector del llibre a Catalunya. 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

Títols editats a Catalunya 21.639 23.210 23.723 25.467 25.628
Títols editats en català 7.351 7.028 7.261 7.795 8.015
% títols en català 34,0% 30,3% 30,6% 30,6% 31,3%

Exemplars editats 130.169.458 129.599.862 123.258.815 117.608.628 107.934.638
Exemplars editats en català 34.468.150 26.864.983 25.493.935 22.282.438 24.156.380
% exemplars en català 26,5% 20,7% 20,7% 18,9% 22,4%

Facturació a Catalunya 233.926 232.299 236.699 241.419 240.539
Facturació en català 32.540 34.002 35.563 34.210 36.065
% facturació en català 13,9% 14,6% 15,0% 14,2% 15%

Segons aquest informe, el llibre en català en el conjunt del sector editorial de Catalunya represen-
ta el 31,3% dels títols editats, el 22,4% dels exemplars produïts i el 15% de la facturació total. Això
s’ha d’interpretar com una deficiència encara important de cara a la normalització de la llengua
catalana, però alhora denota la força del sector editorial català en castellà, tradicionalment expor-
tador, que és un factor positiu per al desenvolupament de la indústria cultural autòctona.

L’evolució dels títols en català en els darrers anys segons el registre de l’ISBN és la que mostra
la taula 62.

L’any 2001 les editorials privades catalanes tenien en catàleg 45.524 títols en català, que repre-
senten el 37,35% dels títols en catàleg. La taula 63, extreta de l’estudi Comercio interior del
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libro en España 2001, elaborat per la Federación de Gremios de Editores de España, expressa
els percentatges de títols en catàleg, per tipus de llibres. El resultat permet copsar la situació
anòmala de l’edició en català que s’ha esmentat abans, caracteritzada per un dèficit remarca-
ble als apartats de llibre universitari, tècnic i científic, llibre pràctic i de divulgació general, i una
consegüent sobredimensió relativa del llibre infantil i juvenil. L’apartat de llibre de text no univer-
sitari recull una de les conseqüències, positives, que el català sigui llengua d’aprenentatge del
sistema educatiu de Catalunya, fet que impulsa l’edició de la quarta part dels llibres editats en
català.

Taula 62. Nombre d’ISBN en català. 1994-2002

Any 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nombre d’ISBN 5.281 5.793 6.061 6.844 7.306 6.971 7.359 7.682 7.289

Taula 63. Títols en catàleg d’editorials catalanes, en percentatges sobre el total. 2001

Total En català

Nombre total en catàleg 121.896 45.524

Literatura 23,3% 22,8%

Infantil i juvenil 15,0% 24,6%

Text no universitari 16,5% 26,5%

Universitari, tècnic i científic 11,8% 3,9%

Ciències socials 12,4% 10,2%

Llibres pràctics 4,6% 1,8%

Divulgació general 9,3% 6,0%

Diccionaris i enciclopèdies 2,0% 2,6%

Còmics 1,4% 0,8%

Altres 3,7% 0,8%

Entre d’altres, destaquen com a llibres més venuts l’any 2002:

Allò que dèiem, d’Andreu Buenafuente
Societat limitada, de Ferran Torrent
Les seduccions de Júlia, del periodista Màrius Carol
Certes mentides, de Joan Barril
Dones, d’Isabel Clara Simó
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No miris enrere, de David Castillo
L’instint, de Sergi Pàmies
El so inaudible de les estrelles,
d’Àlvar Masllorens
L’embolic del món, de Pere Guixa
El meu Verdaguer, de Josep M. de
Sagarra
Ara que tinc quaranta anys, de
Rafael Vallbona
Gramàtica del català contempora-
ni, dirigida per Joan Solà, M. Rosa
Lloret, Joan Mascaró i Manuel
Pérez Saldanya

2. El suport de la Generalitat

2.1. El suport genèric
L’article 28 de la Llei de política lin-
güística disposa que la Generalitat
ha de fomentar l’edició, la distribu-
ció 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 entre 150 i 300 exemplars de cada llibre publicat en català i entre 50 i 200
exemplars de partitures de compositors catalans.

Pel que fa a l’aranès, l’Ordre preveu la compra d’entre 100 i 200 exemplars. S’exclouen dels
ajuts, entre altres, els llibres d’ensenyament, els de bibliòfil i els publicats per institucions públi-
ques o privades, per empreses no editorials o per associacions, fundacions o altres entitats,
amb finalitat de lucre o sense.

Durant l’any 2002, el Departament de Cultura va aprovar l’aportació d’un total d’1.802.935 euros
a la producció editorial en català i aranès pel procediment del suport genèric (la xifra de l’any
anterior va ser d’1.625.224,17 euros). Els ajuts van beneficiar 1.428 títols.

2.2. Altres suports al llibre
A banda del suport genèric, l’any 2002 el Departament de Cultura ha concedit ajuts a edicions
en llengua catalana d’especial interès cultural per un import de 150.250 euros. També s’han
concedit subvencions a entitats per a activitats relacionades amb el llibre per un import de
251.312,48 euros i s’ha col·laborat en l’organització del LIBER amb 36.060,73 euros, que s’han
atorgat a la Federación de Gremios de Editores de España. Així mateix, s’han atorgat 12.021
euros al Patronat Ramon Llull per a l’edició de l’obra completa de Ramon Llull i s’han executat
per aquest concepte 1.428 euros.

D’altra banda, cal destacar que el llibre de text universitari rep el suport mitjançant una convo-
catòria 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 total concedit en el marc de la
Resolució de 8 de maig de 2002 (DOGC núm. 3640, de 22.5.2002), 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, escrits en llengua catalana, va ser de 197.964 euros. D’aquest import total, el
Departament de Cultura va aportar 48.080,97 euros; el Departament de Justícia,  30.050,61
euros, i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, 132.223 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
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traduccions de manuals redactats inicialment en altres llengües. Mitjançant aquests ajuts a
l’edició i difusió de llibres de text i manuals universitaris, l’any 2002 s’han editat més de mig
centenar d’obres de temàtica diversa, com per exemple, Sociologia de l’empresa (Edicions de
la Universitat de Barcelona), Els llenguatges d’especialitat i la divulgació periodística (Edicions
de la Universitat de Barcelona), Física òptica (Edicions de la Universitat de Barcelona), Mecà-
nica de medis continus per a enginyers (Edicions UPC), Informàtica per a arquitectes (Edicions
UPC), Àlgebra lineal (Edicions UPC), Doblatge i subtitulació per a la TV. Un manual per a la
traducció audiovisual (Eumo), Diccionari de la historiografia (Eumo) o Introducció al marquèting
(EDIUOC). La relació completa dels títols que han rebut l’ajut s’ha publicat en el DOGC núm.
3724, de 20 de setembre de 2002.

El Consorci Català per a la Promoció Exterior de la Cultura (COPEC) ofereix suport a la promo-
ció exterior del llibre i la literatura catalana. Cal destacar la col·laboració amb l’Associació d’Edi-
tors en Llengua Catalana per assistir a la Fira Internacional del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya
(del 10 al 13 d’abril de 2002) i a la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt (del 9 al 14 d’octubre
de 2002).

El COPEC també ha col·laborat amb el Departament de Cultura, amb la Biblioteca de Catalunya
i amb l’Institut Ramon Llull en la participació de Catalunya com a país convidat d’honor a la XVI
Fira Internacional del Llibre de Torí, que s’ha celebrat del 16 al 20 de maig de 2002. Amb motiu
d’aquest esdeveniment, s’han dut a terme un seguit d’actes institucionals, entre els quals des-
taquen la conferència inaugural del president de la Generalitat de Catalunya, l’actuació en un
concert de cloenda de la Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations i Hespèrion XXI,
així com lectures poètiques d’autors catalans per diversos indrets de Torí, exposicions de lli-
bres, l’exposició Llull-Tàpies, d’altres exposicions d’obres d’art i un concert a càrrec de Maria
del Mar Bonet, organitzat amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears.

3. La producció

3.1. La Institució de les Lletres Catalanes
La literatura és un dels ingredients bàsics del patrimoni cultural de qualsevol país. En el cas de
Catalunya, no és només una mostra de la maduresa de la llengua i de l’estàndard cultural, sinó
que els moviments literaris han estat motor de canvi i de recuperació de la identitat conculcada
a partir de 1714. La Renaixença literària del segle XIX —després del període de decadència i
castellanització de la cultura—, el modernisme, el noucentisme i els poetes socials com Salva-
dor Espriu, Joan Vinyoli i Gabriel Ferrater són paradigma d’aquesta afirmació.

Perquè la creació literària ha tingut i té un paper fonamental per al prestigi de la llengua, l’article
28.1 de la Llei de política lingüística reconeix aquesta aportació i estableix que el Govern l’ha de
promoure, així com també ha de promoure la traducció al català d’obres escrites en altres
idiomes.

La Institució de les Lletres Catalanes, creada per la Llei 20/1987, de 12 de novembre, i adscrita
al Departament de Cultura, és l’organisme del Govern dedicat específicament a la promoció de
la literatura catalana. En els seus òrgans de govern hi estan representades les associacions
d’escriptors, de traductors i d’editors.

Actua en general en l’àmbit català i 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. Es coordina amb l’Institut Ramon Llull, que, des que va ser creat el
2002, té competències en aquesta àrea fora del domini lingüístic català i a l’estranger.

L’any 2002, el pressupost aportat per la Institució de les Lletres Catalanes per a la promoció de
literatura catalana ha estat de 1.101,35 euros, i va concedir 482.039 euros per a subvencions
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per a activitats literàries. Algunes de les entitats que van rebre aquests ajuts són l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana, el Centre Català del PEN Club, l’Associació Col·legial d’Es-
criptors de Catalunya, l’Ateneu Barcelonès, l’Aula de Poesia i la Fundació Joan Brossa. Aquest
2002 s’ha convocat per primera vegada un ajut per a creació de pàgines web sobre literatura
catalana.

La Institució de les Lletres Catalanes manté al dia una base de dades sobre escriptors vius que
escriuen en català, que és consultable a través d’Internet, i que conté informació bibliogràfica
sobre més de mil quatre-cents escriptors.

3.2.  Els premis literaris 1

En l’àmbit de la literatura catalana hi ha 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, entre els quals cal remarcar pel prestigi adqui-
rit els que s’atorguen la Nit de Santa Llúcia i, per la seva dotació, el Ramon Llull de novel·la.

Entre els premis més destacables atorgats el 2002, per ordre cronològic, cal esmentar-ne els
següents: Eva Piquer ha guanyat el Josep Pla amb Una victòria diferent; Sebastià Alzamora, el
Ciutat de Palma amb Sara i Jeremies; Màrius Carol, el Ramon Llull amb Les seduccions de
Júlia; Marc Romera, amb La pau del cranc, ha guanyat el Premi Gabriel Ferrater de poesia en
la primera edició en què es convocava; Lluís Calvo, Jordi Julià i Ponç Pons han guanyat els
Jocs Florals de Barcelona; el Premi Internacional de Poesia Laureà Mela ha estat per a Miquel
Martí i Pol amb Després de tot; Jordi Arbonès ha obtingut el Bertrana amb Matèria fràgil; Jordi
Cabré, el premi El Lector de l’Odissea amb L’ombra del diable; Vicent Usó, l’Andròmina de
València amb Crònica d’una devastació; Pau Vidal, el Documenta per a autors de menys de 35
anys amb Home les, i Gabriel Janer Manila, el Nèstor Luján de novel·la històrica amb George.
El perfum dels cedres.

A la Nit de Santa Llúcia, la festa més important de les lletres catalanes, els premis han estat per
a Joan F. Mira, que amb Purgatori ha guanyat el Sant Jordi de novel·la; Pere Rovira, que amb
La mar de dins ha obtingut el Carles Riba de poesia, i Lluís Muntada, que amb Canvi d’agulles
ha estat guardonat amb el Mercè Rodoreda de contes.

En el capítol de premis a obres ja publicades, Baltasar Porcel ha obtingut La Lletra d’Or amb
L’emperador, o l’ull del vent, i Joan Agut, el Creixells amb El mestre de Taüll. El mateix Porcel,
Jordi Sarsanedas, Julià Guillamon i Joan Triadú han guanyat sengles premis de la Crítica Serra
d’Or, i Julià de Jòdar, amb El trànsit de les fades, i Lluís Solà, amb De veu en veu, han obtingut
el Premi de la Crítica Catalana de narrativa i de poesia, respectivament.

3.3. Nous diccionaris de llengua catalana
Pel que fa a diccionaris catalans, el 2002 s’han editat els següents:
• Arqués Corominas, R. Diccionari italià-català. Enciclopèdia Catalana
• Oliveras i Duran, S. Diccionari pràctic i complementari de la llengua catalana. La Busca
• Diccionari Oxford Pocket Català per a estudiants d’anglès. Català-anglès. Anglès-català. 2a

ed. Oxford University Press
• Diccionari de la llengua catalana. Enciclopèdia Catalana

Aquest darrer té un interès especial, atès que és un diccionari general de la llengua catalana
nou i complet. Conté 66.000 entrades, 14.500 subentrades (locucions, frases fetes i refranys) i
134.000 definicions. També incorpora exemples d’ús, informació morfològica (models de con-
jugació verbal regulars i irregulars, plurals irregulars) i neologismes recents.

1. Aquestes dades han estat extretes del llibre Història gràfica de Catalunya dia a dia 2002, concretament de l’apartat
dedicat a la literatura catalana, per Joan Josep Isern.
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El TERMCAT ha tingut cura de l’edició del Diccionari d’arqueologia, el Diccionari de l’ofici del
traginer, el Diccionari de veterinària i ramaderia i el Lèxic de medi ambient.

4. L’Any Verdaguer: un esforç per divulgar l’aportació literària i lingüística
del poeta

El Departament de Cultura ha coordinat l’organització de l’Any Verdaguer, un
cicle d’activitats que han tingut lloc a tot Catalunya, a d’altres territoris de parla
catalana i a Madrid, amb l’objectiu de divulgar l’obra d’aquest autor i alhora
reflexionar sobre aquesta figura cabdal en l’evolució de la literatura i la llengua
catalanes modernes. Aquest cicle, del qual ha estat comissari l’escriptor i publi-
cista Víctor Batallé, ha comptat amb la implicació de diferents institucions i
entitats, com ara la Biblioteca de Catalunya, la Institució de les Lletres Catala-
nes, l’Ajuntament de Barcelona i d’altres corporacions locals d’arreu de
Catalunya.

La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització
Lingüística també han participat com a organitzadors d’un bon nombre d’activi-
tats a través de la xarxa territorial de centres de normalització, en la mesura de
les seves possibilitats. Els actes, que han tingut lloc prioritàriament en l’àmbit
de la formació d’adults, han estat de tres tipus: conferències, recitals i exposi-

cions. Hi han participat crítics literaris i creadors, com ara Narcís Garolera, Víctor Sunyol i
Gerard Quintana.

L’Any Verdaguer ha comportat l’organització de 1.278 actes, entre conferències, lectures, jor-
nades, itineraris literaris i exposicions, i la llengua catalana n’ha estat en tot moment la llengua
vehicular. Concretament, s’han organitzat 499 lectures poètiques, col·loquis i conferències; 177
espectacles de música, dansa i teatre; 188 muntatges teatrals i musicals per al públic infantil;
116 excursions i rutes poètiques, i 45 exposicions, que s’han exhibit en 99 poblacions diferents.
Atesa la resposta del públic, la commemoració s’ha allargat fins al 2003.

A més dels actes esmentats, les publicacions han estat un altre eix d’activitat notable. Exacta-
ment s’han editat 92 publicacions, 34 de les quals són edicions crítiques i la resta edicions
d’obres de  Verdaguer i biografies. En aquest sentit, el traductor Ronald Puppo ha rebut l’encàr-
rec de traduir el poema èpic Canigó a l’anglès.

5. Els productes multimèdia

L’oci i el lleure són espais bàsics de l’entorn familiar, escolar i extraescolar; els jocs són els
protagonistes d’una part molt important del temps lliure, i a través dels jocs els nens i les nenes
assagen habilitats de comunicació lingüística. Però malgrat l’interès educatiu i lúdic, les edici-
ons multimèdia continuen sent un àmbit on la presència del català és escassa.

El 2002, tres empreses han publicat títols nous. Barcelona Multimèdia, ha publicat i distribuït 10
nous títols: Alícia en el país de les meravelles; Internens, les eines per un ús enriquidor i res-
ponsable d’Internet, i Joan Miró, el color dels somnis són alguns dels CD-ROM de jocs i divulgatius
dirigits al públic infantil. Aquests CD-ROM s’afegeixen als 23 que havia editat durant els dos
exercicis anteriors amb l’ajut puntual del Departament de Cultura de la Generalitat. Altres em-
preses editores són la Galera (Grup Enciclopèdia Catalana) i Galilea Multimèdia, que han posat
a la venda El sac de rialles i El rovelló detectiu, respectivament.

En canvi, Zeta Multimèdia ha descatalogat els 10 títols de què disposava, a l’igual que les
versions catalanes d’una col·lecció de CD-ROM de caràcter didàctic que tenien les escoles
com a públic objectiu.
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El Consorci per a la Normalització Lingüística ha continuat, durant el 2002, la difusió de jocs en
català a diferents ciutats de Catalunya a través de la mostra Lúdic, una exposició interactiva
que es proposa de fer conèixer al públic infantil i a la comunitat educativa l’existència al mercat
d’aquests jocs i fomentar-ne l’ús. L’exposició ha visitat el 2002 Terrassa, Andorra, Sant Boi i
Tortosa.
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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 nombre total d’espectadors dels cinemes de Catalunya l’any 2002 va ser de 30.579.980, un
4% menys que l’any anterior, en què van ser 31.860.415. La recaptació, però, que va arribar a
147.648.687 euros va ser lleugerament superior a la de l’any 2001, en què es van recaptar
145.466.435 euros.

Aquestes dades permeten subratllar la importància del sector del cinema a Catalunya, cosa
que el converteix en un sector clau per a la normalització de l’ús del català, sobretot entre el
jovent, atès que gairebé el 70% dels espectadors de cinema catalans tenen menys de 40 anys
i que el cinema gaudeix d’una extraordinària força d’atracció social, ja que converteix els seus
personatges i els seus protagonistes en figures indiscutibles del sistema estel·lar i dels refe-
rents de la societat actual.

L’any 2002, en contrast amb la disminució del 4% del conjunt d’espectadors de cinema a
Catalunya, els espectadors de cinema en català van arribar als 905.993, amb un increment del
16,2% en relació amb l’any anterior, cosa que permet afirmar que, malgrat la seva feblesa,
l’únic cinema que ha crescut a Catalunya ha estat el parlat en català.

El total d’espectadors en català es distribuei-
xen de la manera següent: 83.555 correspo-
nen a 25 pel·lícules en versió original (15 es-
trenades el 2002); 806.938 a 62 pel·lícules
doblades al català (22 estrenades el 2002), i
15.500, a 5 pel·lícules subtitulades en català.

L’assistència de públic a les versions originals
s’ha reduït en un 56%, ja que s’ha passat de
147.207 espectadors a 83.555, tot i que s’han
exhibit 25 pel·lícules i l’any 2001 el total va
ser de 13. Pel que fa a pel·lícules doblades,
hi ha hagut un increment d’un 30%: s’ha passat de 619.419 a 806.938 espectadors. La pel·-
lícula més vista en català va ser Doraemon i els pirates dels mars del sud, amb 91.176 espec-
tadors, seguida d’El senyor dels anells: les dues torres, amb 54.171. De les pel·lícules produï-
des a Catalunya en versió original catalana, les més vistes van ser el documental En construcción,
de José Luis Guerin, amb 23.897 espectadors, tot i haver-se estrenat l’any 2001, i la comèdia
Fumata blanca, de Miquel García Borda, amb 14.384 espectadors.

1.2. Les línies bàsiques de l’actuació del Govern
Atès que el cinema és un sector clau per a la normalització de l’ús del català, un dels objectius
de la Llei de política lingüística és, precisament, aconseguir una presència significativa de la
llengua catalana en l’oferta cinematogràfica, especialment a les pel·lícules doblades, atesa la
primacia del cinema nord-americà a les pantalles europees i  catalanes, que alguns anys supe-
ra llargament el 75% del taquillatge. En els darrers anys, el Govern ha actuat en el camp del
cinema en una doble direcció: d’una banda, amb l’acord amb FEDICINE de 8 de maig de 2000,
va aconseguir implicar les cinc grans distribuïdores americanes en la política de doblatge, cosa
que representa un reconeixement empresarial del català sense precedents per a llengües de la
dimensió de la catalana, i d’altra banda, amb la promoció de productores catalanes que puguin,
un cop consolidades, optar també per les produccions en català.

El suport al doblatge és necessari per poder incorporar la llengua catalana a les exigències de
la demanda del públic de Catalunya i a la situació de predomini internacional del mercat cine-
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matogràfic nord-americà. A Catalunya el 69% dels espectadors de cinema ho són de  pel·-
lícules produïdes als Estats Units, un 3,6% correspon a pel·lícules produïdes a Catalunya i
només un 0,2% correspon a pel·lícules de producció catalana en català, fet que evidencia la
necessitat de doblar al català les grans produccions nord-americanes per garantir una oferta
significativa de cinema en català.

1.3. Els títols més importants del 2002
El fet més remarcable, més enllà de les xifres,
és la presència a les pantalles de Catalunya de
gairebé totes les pel·lícules importants de l’any,
sobretot les infantils, en versió doblada al cata-
là. Els títols d’animació (Ice Age; Spirit, el cavall
indomable; Jimmy Neutró, el nen inventor; Lilo
& Stitch; El planeta del tresor), distribuïts per les
principals empreses multinacionals del sector,
han estat molt ben rebuts pel públic infantil. La
pel·lícula Doraemon i els pirates dels mars del
sud s’ha estrenat amb 63 còpies en català a tot
Catalunya. Amb aquests doblatges es garanteix,
en gairebé tots els casos, la posterior comerci-
alització en vídeo i DVD.

També cal destacar l’oferta de títols importants
dirigits al públic juvenil: Star wars, episodi II: l’atac
dels clons; Spider-man; Harry Potter i la cam-
bra secreta, i El senyor dels anells, les dues tor-
res. Després de la resposta del públic davant
l’actitud de Warner de no doblar al català el pri-
mer llargmetratge de Harry Potter, la distribuï-

dora, tal com ja havia avançat, ha doblat la segona aventura del conegut personatge, la qual ha
tingut molt bona acollida per part del públic.

Els llargmetratges per al públic adult estrenats en versió doblada al català el 2002 han estat cinc,
dels quals cal destacar Un final Made in Hollywood, de Woody Allen; El pianista, de Roman
Polanski, gran guanyadora dels Oscar del 2003, i Mor un altre dia, la darrera pel·lícula de James
Bond.

1.4. L’exhibició en català
Les còpies catalanes s’han distribuït de manera aleatòria en els diversos circuits d’exhibició de
Catalunya. Normalment s’estrenen una o dues còpies a la ciutat de Barcelona, mai però en les
mateixes condicions que les versions castellanes, que solen estrenar amb un nombre d’entre
sis i vuit còpies. Altres poblacions on es distribueixen sovint les versions catalanes són Girona,
Lleida, Vic, Vilafranca del Penedès, Granollers i  Manresa. Es detecta, en canvi, una mancança
de presència catalana als territoris meridionals del Principat; a Tarragona s’ha reduït molt la
freqüència d’estrenes i a Tortosa i a Reus gairebé és inexistent.

Pel que fa a l’exhibició de pel·lícules subtitulades, els exhibidors no tenen prou clara la seva
rendibilitat i, de moment, hi ha un buit important en aquest tipus de producte, tot i que s’ha
començat a pensar en la possibilitat de fer alguna gestió més directa en aquesta modalitat.

Per iniciativa d’alguns exhibidors, i amb la col·laboració dels serveis territorials del Departa-
ment de Cultura i de la Direcció General de Política Lingüística, s’han organitzat cicles de
cinema infantil a Lleida, Girona, Mollerussa, Balaguer, Tàrrega i Cervera, amb molt èxit de
públic.
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A més a més, amb la voluntat de donar suport a les empreses d’exhibició i amb l’objectiu clar
d’estimular l’exhibició a les sales de cinema de les pel·lícules en català, el Govern de la Gene-
ralitat ha publicat l’Ordre d’1 de març de 2002 per la qual s’aproven les bases reguladores de
les subvencions destinades a augmentar l’exhibició comercial de llargmetratges doblats o sub-
titulats en llengua catalana. Amb aquesta convocatòria s’han concedit, per primera vegada,
ajuts a 13 empreses mitjançant els quals tenen dret a percebre una quantitat de 25 cèntims
d’euro per cada entrada venuda d’una pel·lícula projectada en versió doblada al català. L’import
total atorgat ha estat de 37.195,00 euros.

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 jurídi-
ca pròpia, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de les indústries culturals a Catalunya.
L’àmbit d’actuació de l’Institut és el sector audiovisual, l’editorial, el de la premsa, el multimèdia,
el discogràfic i musical, i el de les arts escèniques i visuals. Amb el Decret 100/2001, de 3
d’abril, es va aprovar el seu reglament. El pressupost de l’Institut l’any 2002 va ser de 11,3
milions d’euros.

Entre les funcions d’aquest organisme cal esmentar-ne les següents: establir i gestionar pro-
grames 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. L’ICIC és també l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa lingüística en el
sector i promoure-hi la presència de la llengua catalana.

Al llarg de l’any 2002, l’Institut ha assumit l’activitat de Catalan Films & TV, Media Antena Catalunya
i la Filmoteca de la Generalitat.

L’ICIC representa un impuls renovat al suport de la Generalitat al cinema produït a Catalunya,
que permet, més enllà de les subvencions, la participació en projectes concrets comercialment
viables: 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 13 membres, el presideix el director general de Promoció Cultural. Tots dos òrgans
integren representants dels departaments de la Generalitat implicats, de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió, i dels diversos sectors de les indústries culturals.

Amb la finalitat d’impulsar una política de desenvolupament i aprofundir en les vies de suport a
les indústries culturals catalanes, l’Institut Català de les Indústries Culturals va presentar, el
mes d’octubre del 2002, d’acord amb el mandat del Parlament de Catalunya, el Llibre blanc de
les indústries culturals a Catalunya.

Els ajuts directes del Departament de Cultura, per mitjà de l’ICIC, a la indústria cinematogrà-
fica catalana l’any 2002 van ser de 5.401.733,02 euros, inclosa l’aportació del Departament al
Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya. A més d’aquestes subvencions, l’ICIC,
com a ens públic del Govern responsable de la promoció de les indústries culturals, ha con-
tribuït a la realització de projectes cinematogràfics i audiovisuals mitjançant una línia de crè-
dit de fins a 150 milions d’euros (s’han formalitzat 27 operacions per un import de 25.134.905
d’euros), oberta per l’Institut Català de Finances i les dues associacions professionals repre-
sentatives del sector, i, per mitjà de Catalan Films & TV i Media Antena Catalunya, ha facilitat
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la difusió a l’exterior de les produccions catalanes amb uns ajuts per a la participació en
festivals i mostres de cinema.

Durant l’any 2002, la presència del cinema català als principals festivals internacionals de cine-
ma d’arreu del món ha seguit experimentant un important augment, tant quantitatiu com quali-
tatiu. Aquest any es comptabilitzen 522 projeccions de films catalans a 268 festivals i mostres
internacionals de cinema, entre els quals cal destacar-ne els següents:

• Internationale Filmfestpiele Berlin (RFA), amb Food of Love, de Ventura Pons, i Los niños de
Rusia, de Jaime Camino, a la Secció Panorama.

• Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que va acollir també Los niños de Rusia;
Faust 5.0, de La Fura dels Baus; En construcción, de José L. Guerin i Nos hacemos falta, de
Juanjo Giménez.

• Karlovy Vary International Film Festival (República Txeca), amb Smoking Room, de Julio
Wallovits i Roger Gual, i Balseros, de Carles Bosch i Josep Maria Domènech, a la secció
oficial, i Fuente Álamo, la caricia del tiempo, de Pablo Garcia, a la secció no oficial, on també
es va projectar En construcción, que va rebre el Premi de la crítica.

• Mostra Internationale d’Arte Cinematografica di Venezia, amb el curtmetratge Tarjeta roja, de
Elena Vilallonga, a competició.

• Festival Internacional de Cine de San Sebastián, amb Los Lunes al sol, de Fernando León
de Aranoa, que va guanyar el Premi al millor film, i Aro Tolbukhin, d’Agustí Villaronga, Lydia
Zimmermann i Isaac P. Racine, a la secció oficial fora de concurs.

• Seminci de Valladolid, que va acollir els films El gran Gato, de Ventura Pons; La casita
blanca, de Carles Balaguer; L’illa de l’holandès, de Sigfrid Monleon, i el curtmetratge La
serpiente de dos cabezas, d’Eloi Rocamora, totes a la secció oficial fora de concurs.

El total d’ajuts esmentat abans (5.401.733,02 euros),
es distribueix principalment en 1.809.771,43 euros per
a pagaments corresponents a subvencions atorga-
des a empreses de televisió durant els anys 2000 i
2001; 338.006,00 euros destinats a empreses de pro-
ducció independents per a la realització de
llargmetratges televisius; 1.527.470,08 euros per a
l’estrena i explotació de llargmetratges cinematogrà-
fics que han de comptar amb una versió catalana;
290.273,26 euros per a la producció de llargmetratges
dirigits per nous realitzadors i obres de contingut ar-
tístic i cultural; 99.034,69 euros per a la preparació
de projectes cinematogràfics; 76.316,46 euros per a
la producció de curtmetratges; 23.715,60 euros de
suport a l’exhibició de versions en català de pel·lícules
produïdes a Catalunya; 177.000,00 euros per a acti-
vitats culturals audiovisuals de caràcter professional
dutes a terme per associacions, entitats i empreses
del sector; 398.000,00 euros per a activitats de
dinamització del cinema; 53.545,50 euros per a la
creació de guions audiovisuals; 24.000,00 euros per
a la distribució en versió catalana de llargmetratges produïts a Catalunya, i 24.600,00 euros per a
beques d’estudis o perfeccionament en el camp de l’audiovisual. L’any 2002, l’Institut Català de
les Indústries Culturals va aportar al Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya, la
quantitat de 560.000,00 euros; aquest Festival, que organitza l’Ajuntament de Sitges amb el su-
port de la Generalitat, continua fent la funció de festival de referència del país i punt de trobada de
la indústria de l’audiovisual.

Dels 33 llargmetratges catalans estrenats el 2002, 10 ho han estat en versió original catalana i
són, ordenats per la data d’estrena, els que conté la taula següent.
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Taula 64. Estrenes de pel·lícules en versió original catalana. 2002

Títol Productora Data d’estrena Espectadors
en sales de

Catalunya

La bíblia negra Iris Star, SL 01/02/02 10.871

Fumata blanca Iris Star, SL 10/05/02 14.348

Amigogima Lluís Valentí, PC 14/06/02 4.947

Lisístrata Fair Play P., SA / 13/09/02 7.953
A. Llorens Olivé PC, SA

Cravan vs. Cravan Mallerich Aud., SA / 11/10/02 1.671
Benecé Prod., SL

Aro Tolbukin, dins Oberon Cinematogràfica, SA /
la ment de l’assassí  Altavista Films de CV, SA 08/11/02 1.603

El gran Gato Els Films de la Rambla, SA 18/11/02 1.300

Funeraria Armadillo Pictures, SL ./ 02/08/02 455
independiente Joan  Olives

Per Júpiter Francesc Xavier Capell Alonso 08/11/02 158

La casita blanca, Els Quatre Gats Aud., SL / PCM, SL /
la ciutat oculta Films de l’Orient, SL / Diafragma PC, SL 29/11/02 8.551

3. El foment del doblatge al català

Com a resultat de la col·laboració, iniciada amb l’acord de 8 maig de 2000, entre FEDICINE
—l’associació empresarial que agrupa els distribuïdors de cinema que operen a l’Estat espa-
nyol, entre els quals hi ha les cinc distribuïdores nord-americanes integrades a la MPA (Motion
Picture Association)— i el Departament de Cultura de la Generalitat, hi ha hagut un increment
progressiu del nombre de títols estrangers doblats al català i de la importància qualitativa dels
que es doblen. Si el 1998 es van doblar 8 títols, van ser 9 el 1999, 19 el 2000, 18 el 2001 i 22 el
2002. D’aquests 22 títols, 14 pertanyen a empreses multinacionals associades a FEDICINE: 4
de UIP, 3 de Hispano Fox Films, 2 de Columbia, 3 de Warner i 2 de Walt Disney. En un sol any
gairebé s’ha arribat a la xifra de títols que aquestes mateixes empreses havien estrenat els dos
anys anteriors. Altres empreses independents com Lauren Films, Aurum, Filmax, Aliabit España,
Luk Internacional i Esicma, algunes de les quals han participat en les convocatòries de subven-
cions per al doblatge en edicions anteriors, han estrenat en total 7 pel·lícules (2 Aliabit España
i 1 cada una de les restants).

De les 22 pel·lícules estrenades, 12 són per al pú-
blic infantil, 5 van dirigides sobretot al públic juvenil i
5, al públic adult. Entre aquests títols cal destacar
pel·lícules de gran èxit comercial com Star-Wars Epi-
sodi II: L’atac dels clons; Spider-man; Lilo & Stitch;
Ice age. L’edat de gel; Scooby Doo; Spirit, el cavall
indomable; Stuart Little 2; Jimmy Neutró, el nen in-
ventor; El planeta del tresor; Harry Potter i la cam-
bra secreta; Mor un altre dia; El pianista, i El senyor
dels anells: Les dues torres.
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Taula 65. Estrenes de pel·lícules doblades en català distribuïdes. 2002

Títol Distribuïdora Data d’estrena Espectadors

Vanilla Sky UIP 01.02.2002 14.564

Menja d’amor (*) Els Films de la Rambla 08.02.2002 16.935

Samsó i Sally Cavall Fort 22.02.2002 2.438

ET, l’extraterrestre UIP 27.03.2002 21.625

Balseros (**) Bausan Films 12.04.2002 6.369

Lola vende cá (*) Tibidabo Films 26.04.2002 38

Star Wars Episodi II: Hispano Fox 17.05.2002 41.159
L’atac dels clons

Vivancos III (*) Rodar y Rodar Cine 07.06.2002 11.086

Spider-man Columbia 21.06.2002 42.769

El púding màgic Filmax 28.06.2002 3.673

Quan érem soldats Warner 28.06.2002 2.713

Lilo & Stitch Walt Disney 05.07.2002 21.338

Ice Age. L’edat del gel Hispano Fox 12.07.2002 42.016

Scooby Doo Warner 19.07.2002 17.434

Spirit: el cavall indomable UIP 19.07.2002 19.759

Stuart Little 2 Columbia 02.08.2002 28.147

Momo Aliabit España 09.08.2002 3.391

Jimmy Neutró, el nen inventor UIP 14.08.2002 10.486

Doraemon i els Luk Internacional 30.08.2002 91.176
pirates dels mars del sud

La corba de la felicitat Esicma 06.09.2002 12.238

Volverás (*) Oberon/Altavista 04.10.2002 18.228

Darkness (*) Castelao Productions 11.10.2002 10.967

Un final made in Hollywood Lauren Films 18.10.2002 15.895

El segon nom (*) Castelao Productions 15.11.2002 827

Mor un altre dia Hispano Fox 22.11.2002 25.982

Harry Potter Warner 29.11.2002 42.710
i la cambra secreta

El planeta del tresor Walt Disney 05.12.2002 15.553

El pianista Aliabit España 13.12.2002 17.826

El senyor dels anells: Aurum 18.12.2002 54.171
Les dues torres

Notes: (*) Aquestes pel·lícules són industrialment catalanes, però en versió original castellana.
(**) Pel·lícula de producció catalana en versió original castellana subtitulada en català.
No s’hi inclouen pel·lícules de gran format.
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L’aportació del Govern per al doblatge i les còpies ha passat de 868.244,68 euros l’any 2001 a
1.869.512,43 euros el 2002. L’augment és degut al major nombre de títols doblats, a la seva
qualitat, a l’increment dels costos de supervisió de les grans produccions, al cost addicional
que comporta el doblatge de pel·lícules d’animació (que solen incorporar cançons) i a l’aug-
ment del nombre de còpies en algunes pel·lícules. Tot i això, el Departament de Cultura ha
observat una repercussió positiva de la política dels doblatges, que representa un suport evi-
dent a les empreses del sector i també a les actrius i actors de doblatge.

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, on aconseguei-
xen uns 100.000 espectadors al cap de l’any. El Govern de les Illes Balears es fa càrrec de les
despeses de la còpia corresponent i d’una participació en el cost del doblatge.

4. El vídeo i el DVD

Com en anys anteriors, Enciclopèdia Catalana, per mitjà de la seva empresa Vernal Media,
distribueix els vídeos en català i els DVD que contenen la versió catalana, doblada o subtitula-
da, sobretot en el circuit de llibreries, alguns videoclubs i grans superfícies. Al marge de la
distribució pròpia de cada empresa, Vernal Media ha distribuït 171.025 unitats de vídeos en
català, xifra que representa un augment del 22,7% respecte a la de l’any 2001, en què es van
distribuir 132.197 unitats.

La major part de les pel·lícules doblades al català per a la gran pantalla tenen versió en vídeo i
en DVD, tot i que, en alguna ocasió, la banda sonora catalana no s’ha incorporat al DVD, com
és el cas de El senyor dels anells: La germandat de l’anell, fet que ha provocat queixes entre els
usuaris. Alguns dels títols més importants que han aparegut en aquest mercat durant el 2002
han estat Spider-man; Stuart little 1 i 2;  Spirit, el cavall indomable; Doraemon i els pirates dels
mars del sud, i alguns títols antics de Disney (Atlantis, Dinosaure i La bogeria de l’emperador).

El Departament de Cultura ha continuat la seva política d’ajuts a la distribució de pel·lícules en
vídeo i en DVD, que ha concretat en les despeses d’edició de les còpies mestres, sense inclou-
re en cap cas el doblatge, ja que és més adequat incidir en el doblatge de les pel·lícules per al
cinema. L’aportació del Departament a empreses per al foment del vídeo i el DVD en català ha
estat de 75.000 euros i s’hi han beneficiat 20 títols i 4 sèries de dibuixos animats.

Per facilitar la distribució dels vídeos en català, les direccions generals de Política Lingüística
de la Generalitat, del Govern de les Illes Balears i del Principat d’Andorra, han finançat el catà-
leg Vídeos en català, que recull tots els títols que es poden trobar al mercat i, de manera
especial, les novetats.

D’altra banda, el Departament d’Ensenyament, a través del Servei de Mitjans Audiovisuals,
produeix de forma regular nombrosos vídeos i programes de televisió educatius.

Durant l’any 2002 s’han produït 25 capítols de les sèries Mira què fem! i Ara sortim!, i també 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”. Aquests programes s’han emès en el marc d’un conveni de
col·laboració amb Televisió de Catalunya, SA. Cal destacar especialment el nou programa
Webclip, que s’emet diàriament, de dilluns a divendres, en horari de màxima audiència, i que
mostra alguns webs d’interès educatiu, promou l’ús i el coneixement d’Internet i dóna suport al
portal edu365.com. També s’han digitalitzat més de 800 títols que estan a disposició dels pares,
alumnes, professors o persones interessades a la Videoteca digital que es pot consultar a
<http://www.xtec.es/audiovisuals/>.

Amb motiu de la celebració de l’Any Verdaguer, el Departament d’Ensenyament ha editat el docu-
mental Verdaguer, natura poètica, del qual s’han distribuït 60.000 exemplars a través del diari Avui.
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També s’han fet les còpies i la distribució als centres de recursos pedagògics de Catalunya de
diversos títols i sèries produïts pel Servei de Mitjans Audiovisuals.

5. Difusió del cinema en català

5.1. Promoció i campanyes publicitàries
El Departament de Cultura també ha realitzat campanyes addicionals de promoció del cinema
parlat en català mitjançant espots televisius i falques de ràdio, per un import de 237.400 euros.
Les pel·lícules de gran format Coves, meravelles desconegudes; El castell encantat; Estació
espacial 3-D, i El cos humà, s’han doblat al català i han tingut també suport promocional del
Departament de Cultura. La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ha continuat emetent el
microespai diari de 30 segons, Cinema en català, abans del telenotícies del vespre, que anun-
cia cada dia una de les pel·lícules que s’exhibeixen en català; a final d’any s’ha ampliat a City
TV.

Des del mes d’abril del 2001 es publica una secció de cinema en català a la cartellera de La
Vanguardia en què s’informa de totes les pel·lícules que es poden veure en català diàriament a
tot Catalunya, i s’inclou la informació d’IMAX i la programació de la Filmoteca en versió original
subtitulada en català. A partir del mes de setembre s’ha incorporat aquesta mateixa secció a les
cartelleres de l’Avui i de El Periódico de Catalunya.

D’altra banda, des del lloc web de la Direcció General de Política Lingüística del Departament
de Cultura s’informa de cadascuna de les estrenes.

A més dels esforços promocionals governamentals, és important destacar la mobilització ciuta-
dana a favor del cinema en català, en especial de l’organització Plataforma per la llengua.
L’actuació de la societat civil ha esdevingut una mostra tangible de la posició de la població a
favor del cinema en català, que ha propiciat i ha aconseguit fer sentir la seva veu més enllà de
les fronteres de l’Estat espanyol i que ha tingut influència directa en la percepció d’aquest fet
per part de les companyies cinematogràfiques.

5.2. Difusió del cinema en català des del Consorci per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística, mitjançant els centres de normalització lingüísti-
ca, fa difusió de l’oferta de cinema en català i hi promou l’assistència entre els seus alumnes. A
més, alguns centres de normalització lingüística promouen cicles de cinema locals. Totes aques-
tes campanyes i actuacions són consultables des del web del Consorci <http://www.cpnl.org/
viure/cinema/index.htm>.

De totes aquestes iniciatives, cal fer un esment especial del Cicle de Cinema Català de Sabadell,
únic en el seu gènere a tot el país, que aquest any 2002 ha celebrat la tercera edició, entre el 22
d’octubre i el 26 de novembre. A partir de l’objectiu general d’oferir projeccions de cinema en
llengua catalana, el Cicle va néixer amb el propòsit de fer una revisió històrica del cinema català
i en català des dels anys seixanta fins ara i analitzar paral·lelament la situació actual i les
perspectives de futur que tenen els professionals del sector. Per això, cada una de les edicions
es dedica a una dècada determinada i, alhora, s’introdueixen elements de debat i reflexió al
voltant de l’audiovisual com a element clau per a la difusió de la llengua. A l’edició de l’any 2002
es van recuperar 5 pel·lícules representatives de la dècada dels noranta, es va divulgar el paper
de Laia Films com a empresa productora de cinema creada per la Generalitat republicana i es
va donar a conèixer l’obra de quatre joves directors.

Altres centres de normalització organitzen cicles de cinema en català, adreçats preferentment
al públic infantil i juvenil; cal esmentar els de Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels, Viladecans
i Cornellà de Llobregat. Un total de 4.500 espectadors han assistit als cicles de cinema organit-
zats pel Consorci en el 2002.
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X. LA CANÇÓ I LES ARTS DE L’ESPECTACLE

1. La música cantada en català

L’any 2002 ha estat un any important pel que fa a l’edició de la música en català i la indústria del
disc en català. Tot i la crisi del negoci fonogràfic a escala internacional motivada per la pirateria
i pel canvi de costums de la població, el nombre de títols editats el 2002 presenta un increment
en relació amb els dos exercicis anteriors.

Taula 66. Evolució dels fonogrames editats amb algun o tots els temes en català. 2000-2002

Any 2000 2001 2002

Discs 150 (*) 286 352

Nota: (*) La dada de l’any 2000 no inclou els discos de jazz i no és completa.

Font: Enderrock. S’hi han inclòs els fonogrames amb un mínim d’una cançó en català. Les dades de l’Associació de
Cantants i Intèrprets Professionals en Llengua Catalana (ACIC), que són les que es van utilitzar en anys anteriors, no
estan disponibles per a l’any 2002.

Segons l’anuari 2003 de la revista L’espectacle,  el rànquing  de vendes de fonogrames en
català editats durant l’any 2002 és el següent:

Taula 67. Fonogrames en català més venuts. 2002

Grup / intèrpret Fonograma Exemplars

Sopa de Cabra Bona nit, malparits! 45.000
Els Pets Malacara 30.000
Lluís Llach Jocs 20.000
Jaume Aragall Pel teu amor 20.000
Sangtraït L’últim concert 15.000
Antònia Font Alegria 10.000
Albert Pla Anem al llit 10.000
Mesclat Mesclat 10.000
Obrint pas Terra 8.342
Sisa & La Verbena Galàctica Bola voladora 8.000
Port Bo Pessigolletes al cor 7.000
Menaix a Truà Petits moments... 6.000
Sapo Vatua 6.000
Quico, el Cèlio ... Lo misteri de Nadal 5.000
Companyia Elèctrica Dharma Llibre Vermell 5.000

Pel que fa als ajuts a la música cantada i la promoció d’enregistraments, l’any 2002 el Departa-
ment de Cultura, per mitjà de la Direcció General de Promoció Cultural, ha destinat 150.000
euros (30.000 dels quals corresponen al pressupost de 2003) a ajuts directes a l’edició de
cinquanta-dos fonogrames, i 290.868,65 euros, a la promoció de vint-i-quatre fonogrames.
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Complementàriament, s’han destinat 15.312 euros a l’adquisició de còpies dels fonogrames
cantats en català almenys en el 50% dels temes. A aquest import cal afegir-hi 60.101,21 euros
per a la producció de dotze videoclips en el marc del conveni entre el Departament i la Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Televisió.

El Departament de Cultura també ha prestat ajut econòmic a la 14a Edició del Mercat de Músi-
ca Viva de Vic, que va tenir lloc la primera quinzena de setembre i va convocar 578 programa-
dors (384 de Catalunya, 115 de la resta de l’Estat i 79 d’estrangers). També s’ha donat suport al
circuit ACUSTIC, promogut per l’ACIC.

Paral·lelament, les cases discogràfiques catalanes han estat promogudes a l’exterior per mitjà
de l’estand del Departament de Cultura al Mercat Internacional de Música (MIDEM) de Cannes,
que va acollir el 2002 les catorze discogràfiques: Alia Vox, Audioclip Music, Ayva Música, Capricorn
Produccions, Columna Música, Discmedi, Envidia Producciones, Indústria Cultural, Makoki Re-
cords, Música Global, Ocium, Papa Music, Picap i Ventilador Músic. El cost de la participació de
la Generalitat ha estat de 37.944,86 euros.

2. El teatre i les arts de l’espectacle

El teatre és un dels gèneres de més prestigi a Catalunya. L’any 2002 hi ha hagut un augment
significatiu de produccions pròpies, una de les quals ha estat especialment destacable dins del
gènere musical, com és la presentació de Gaudí, el primer muntatge musical d’autor català
concebut com a gran espectacle.

Segons les dades facilitades per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), a
la ciutat de Barcelona l’any 2002, sobre un total de 1.758.851 espectadors de teatre parlat,
821.437 (46,7%) van ser-ho d’espectacles en català, tot i que alguns musicals i produccions de
gran impacte, com Hello Dolly i Jekyll & Hyde han estat representats en castellà. La disminució
d’espectadors de teatre en català del 2002 en relació amb l’any anterior no s’ha d’interpretar
com una tendència, sinó com un fet conjuntural provocat per aquestes produccions d’èxit.

El Teatre Nacional de Catalunya té un paper fonamental en la difusió de la dramatúrgia catalana
i en català. El Teatre Nacional considera la llengua com un element essencial de la identitat
cultural, que es troba en la base del fet creatiu. En conseqüència, explota i enriqueix totes les
possibilitats de la llengua catalana considerant-la, més que un simple vincle de comunicació,
un element artístic de primer ordre.
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Taula 68. Evolució de l’opció lingüística dels espectacles
escènics a Catalunya per nombre de funcions. 1999-2002

1999 2000 2001 2002
Llengua Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Català 5.775 54,1 5.675 54,0 6.028 60,9 5.376 54,3
Castellà 3.160 29,5 3.028 28,2 2.363 23,9 2.818 28,4
No parlat 998 9,3 950 9,2 708 7,2 696 7,0
Plurilingüe 548 5,1 551 5,2 176 1,8 215 2,2
Altres llengües 218 2,0 298 2,8 184 1,9 317 3,2
No especificada 427 4,3 484 4,9
Total 10.699 100 10.502 100 9.886 100 9.906 100

Font: Gabinet Tècnic del Departament de Cultura

Taula 69. Espectadors de teatre, per llengües a tot Catalunya. 1999-2002

1999 2000 2001 2002*
Espectadors % Espectadors % Espectadors % Espectadors %

Català 989.610 41,59 1.057.682 42,67 1.273.988 51,42 1.005.326 43,3
Castellà 817.935 34,37 894.271 36,08 544.826 21,99 677.723 29,2
Altres 154.365 6,49 232.034 9,36 353.339 14,26 335.233 14,5
Sense text 416.059 17,48 293.318 11,84 293.968 11,86 287.633 12,4
No especificada 1.646 0,07 1.462 0,05 11.479 0,46 14.948 0,6
Total 2.379.615 100 2.478.767 100 2.477.786 100 2.320.863 100

Nota: (*) Les dades de 2002 són provisionals.
Font: Gabinet Tècnic del Departament de Cultura

Un valor positiu en relació amb el teatre com a indústria cultural autòctona és que els muntat-
ges de producció catalana han crescut: a Barcelona de 373 obres el 2001 s’ha passat a 473 el
2002. I pel que fa a la llengua catalana en aquests muntatges teatrals, també hi ha hagut un
increment: si el 2001 van ser 237 obres representades en català, a l’exercici present n’hi ha
hagut 280.

Les obres de teatre en català més rellevants de l’any 2002 han estat:

Gaudí, el musical de Barcelona
Pel davant… i pel darrera
El sopar del idiotes
Ronda de mort a Sinera
Poe
Una nit d’òpera
La filla del mar
Dissabte, diumenge i dilluns
Escenes d’una execució
La caiguda
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XI. LES NOVES TECNOLOGIES I INTERNET

1. El català a Internet

L’impacte d’Internet sobre els sistemes de comunicació i en diferents àmbits socials com el
comerç, l’educació i l’Administració és un fet indiscutible. Tal com assenyala l’Informe de la
comunicació a Catalunya 2001-2002 (Institut de la Comunicació, UAB, 2003), “l’aparició d’Internet
representa un canvi estructural de la comunicació i constitueix, per les seves implicacions eco-
nòmiques, socials i culturals, un dels reptes principals per al desenvolupament de Catalunya.”

Un factor important a l’hora d’avaluar la presència del català a Internet és l’idioma de les pàgi-
nes que es visiten. A partir de les enquestes periòdiques realitzades per l’Institut d’Estadística
de Catalunya (Idescat) i la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, es pot
concloure que, fins al maig de 2002, el 57,6% dels internautes de Catalunya han visitat habitu-
alment llocs web en català i el 87,2%, en castellà.

El percentatge de visitants de llocs web en català ha augmentat significativament de 2001 a
2002: ha passat del 48,9% al 57,6%.

D’altra banda, un 40,5% visiten llocs web en anglès i només un 9,1%, en altres idiomes. Cal
destacar que un 58,6% dels internautes habitualment només visiten llocs web en català i/o
castellà (és a dir, no visiten webs en idiomes estrangers) i que un 25,8% només visiten llocs
web en castellà.

Gràfic 9. Idiomes de les pàgines web més visitades. 2001-2002

Font: Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació a partir de dades de l’Idescat.
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1.1. El català als webs d’empreses de 10 o més treballadors
Al desembre de 2002 hi havia a Catalunya 21.000 empreses de 10 o més treballadors amb
web, el 54,8% del total.1 Aquesta xifra ha anat augmentant lleugerament els darrers anys. A
final de l’any 2001 hi havia un 52,7% d’empreses amb web, i a final de l’any 2000, un 49,9%.

La freqüència d’actualització d’aquests webs és relativament baixa tot i que ha augmentat lleu-
gerament respecte de l’any 2001. Només un 9% d’empreses actualitza el web diàriament; un
10,5% ho fa setmanalment; un 23%, mensualment, i la resta, un 57,5%, ho fa amb menys
freqüència.

Si s’analitza l’idioma d’aquests webs es
pot afirmar que el castellà és la llengua
predominant i que el català i l’anglès hi
tenen una presència força inferior. Con-
cretament, el 89,3% de les empreses
amb web tenen el castellà com un dels
seus idiomes, mentre que el 48,6% fa
servir l’anglès i el 48,3% el català.

S’observa un lleuger increment de la
presència del català i l’anglès a me-
sura que augmenta el nombre de tre-
balladors de l’empresa entre 10 i 249
treballadors. A les empreses de més
de 250 treballadors hi ha una dismi-

nució important de l’ús del català i un augment de l’anglès.

Aquesta darrera apreciació es confirma a l’estudi Baròmetre de l’ús del català a Internet, elabo-
rat per l’agrupació d’administradors de webs WICCAC 2  a l’octubre de 2002. La principal con-
clusió d’aquest estudi és que l’ús del català als webs de grans empreses i organismes en
territoris de parla catalana es troba molt per sota de l’ús real de la llengua en el tracte directe i
en el comerç tradicional. Moltes empreses només tenen les pàgines web en castellà i algunes,
en castellà i anglès. Aquest estudi afirma que el 38,75% dels llocs web analitzats utilitza el
català.

1.2. Els webs més visitats en català
Alexa.com (http://www.alexa.com), web nord-americà associat amb Amazon.com —principal
web de comerç electrònic del món— ha creat un servei inèdit i capdavanter fins ara a Internet,
que permet saber quin lloc ocupa un web en el conjunt de webs de tot el món segons el nombre
de visites que rep.

El primer web en català d’aquesta classificació és el portal de la Caixa, <http://www.lacaixa.es>,
que ocupa el lloc 1.687, seguit del web de la Generalitat de Catalunya situat al lloc 6.005, i del
web d’El Periódico, al lloc 7.738.

Segons l’informe d’Alexa, els webs catalans guanyen posicions dins el rànquing global de webs.
Els 25 webs més visitats en català al gener de 2003 eren els següents:

1. Dades de l’enquesta realitzada a 1.600 empreses a final de 2002 per la Secretaria de Telecomunicacions i Soci-
etat de la Informació i l’Institut d’Estadística de Catalunya.

2. Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics, <www.wiccac.org>.
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Taula 70. Els webs en català més visitats. Gener 2003

Nom del web Classificació al món

1 La Caixa 1.687
2 Generalitat de Catalunya 6.005
3 El Periódico 7.738
4 Ajuntament de Barcelona 7.912
5 Generalitat Valenciana 12.368
6 Xarxa Telemàtica Educativa 12.755
7 Universitat Oberta de Catalunya 13.044
8 Universitat de Barcelona 14.871
9 FC Barcelona 15.664
10 VilaWeb 18.798
11 Serviticket.com 19.059
12 Caixa d’Estalvis de la Mediterrània 22.207
13 Banc de Sabadell 25.697
14 Universitat Politècnica de València 26.952
15 Diputació de Barcelona 28.299
16 Universitat Pompeu Fabra 30.799
17 3xl.net 31.321
18 Menta 32.423
19 Universitat de València 34.509
20 Televisió de Catalunya 39.507
21 Pangea.org 39.791
22 basquetcatala.com 40.036
23 Caixa Catalunya 40.555
24 Govern Balear 41.297
25 Universitat Politècnica de Catalunya 42.207

1.3. Els usos lingüístics d’Internet a Catalunya
En el marc del Projecte Internet Catalunya, programa de recerca interdisciplinari sobre la soci-
etat de la informació a Catalunya, realitzat per investigadors de l’Internet Interdisciplinary Institute
(IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i finançat  per diversos departaments de la
Generalitat de Catalunya, al llarg del 2002 s’han publicat les dades corresponents a l’informe La
societat xarxa. En aquest informe s’ha dedicat un espai a l’estudi dels usos lingüístics d’Internet
a Catalunya.

En aquest estudi s’aborda la relació entre pràctica lingüística i construcció de la identitat cultural
a partir de l’observació de la pràctica lingüística a Internet, diferenciada entre la Jove Catalunya
(JC) (nascuts després de 1973) i la Vella Catalunya (VC). És interessant veure que el percen-
tatge de la JC (amb nivell superior de coneixement del català) que utilitza el català a la seva
pàgina d’inici és inferior al percentatge corresponent a la VC (el 17,9% enfront del 27,4%).
Alhora, l’ús d’una pàgina d’inici en anglès és extremadament minoritari en tots dos grups (el
3,8% i el 4,5%, respectivament). En la mateixa tendència se situa la dada que assenyala que el
català és utilitzat preferentment a les pàgines visitades d’Internet per només un 20,2% dels
joves i un 27,8% dels grans, que la participació en xats o grups de discussió en català és
practicada per un 25% i un 24%, respectivament, i que l’idioma majoritari és el castellà.

Ara bé, la interpretació aprofundida d’aquestes dades demana posar-les en relació amb una
altra dada, altament significativa: la proporció del català en els missatges electrònics. Aquesta
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proporció és força més alta que l’anterior, assoleix un 35,4% en el grup de la JC i representa un
41,9% entre els usuaris de la VC. Si tenim en compte que el correu electrònic és autogenerat i,
en canvi, els usos d’Internet depenen de l’oferta existent en línia, resulta que hi ha un clar
desfasament entre oferta i demanda en català en la realitat actual d’Internet a Catalunya. Una
altra observació rellevant és que el grau de preferència de català és més elevat entre els usua-
ris de la VC que entre els de la JC.

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

D’acord amb la incidència 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 rela-
cionats 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 tra-
ducció, 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 per mitjà de la Resolució 882/V, de 18 de
març de 1999, i també el Govern quan va presentar, el 14 d’abril del mateix any, el pla estratègic
“Catalunya en xarxa”.

3. Ajuts per a webs en català

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), adscrit al Departament de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme, convoca una línia d’ajuts per afavorir la presència de les empre-
ses a Internet. L’objectiu és impulsar iniciatives de promoció i comercialització de productes,
serveis o imatge mitjançant la confecció, optimització o promoció de pàgines web. Aquests
webs han d’estar allotjats en un servidor Internet membre del consell assessor de la fira Products
and Services from Catalonia.

El web ha de disposar com a mínim d’una versió íntegra en llengua catalana i una altra en un
idioma internacional no oficial a l’Estat espanyol.

4. Els productes d’enginyeria lingüística

En el marc de l’enginyeria lingüística, les actuacions de la Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la Informació en relació amb la utilització de les tecnologies de la informació i la
comunicació aplicades a la llengua catalana són les següents:

4.1 Traducció automàtica
4.1.1. El servidor de traduccions de la Generalitat de Catalunya
Al març de 2001 va entrar en funcionament el servidor de traduccions de la Generalitat de
Catalunya, accessible des de la intranet corporativa. Aquest servei permet enviar per correu
electrònic el text que cal traduir i rebre un esborrany de la traducció tant del català al castellà,
com en sentit invers. El 2002 el servidor de traduccions va traduir 27.288 pàgines. Pel que fa a
la direcció de la traducció, de 2.217 documents traduïts, 759 (34,2%) van traduir-se del castellà
al català, i 1.459 (65,8%) del català al castellà.

4.1.2. El desenvolupament del traductor català-anglès
Com a resultat del suport que des de fa anys es dóna al desenvolupament de sistemes de
traducció automàtica entre el català i altres llengües, la Generalitat de Catalunya disposa des
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de l’any passat d’un sistema de traducció automàtica català-anglès (en tots dos sentits). Aquest
sistema permet, a més de traduir documents, en format rtf o html, navegar per Internet i obtenir
en temps real una traducció de les pàgines que es visiten. El traductor català-anglès ha estat
desenvolupat amb la intenció de posar-lo a disposició dels usuaris d’Internet, per facilitar l’ac-
cés a la informació. D’una banda, per facilitar la comprensió de pàgines web que estan en
anglès, i de l’altra, per fer que augmenti la consulta dels usuaris d’arreu del món dels continguts
en català que hi ha a la xarxa.

4.2. Reconeixement i síntesi de veu en català
Amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i en col·-
laboració amb el Departament de Medi Ambient, el 22 de maig de 2000 es va posar en marxa
aTTemps (Accés telefònic al temps, 906 789 987), un sistema d’accés a informació meteorolò-
gica a través del telèfon.

Aquest sistema automatitzat de consulta de dades meteorològiques incorpora la tecnologia de
reconeixement i síntesi de veu desenvolupada pel Centre de Tecnologies i Aplicacions del
Llenguatge i la Parla de la Universitat Politècnica de Catalunya. L’aplicació dóna accés a les
dades de la base de dades del Servei de Meteorologia de Catalunya i permet explotar-les. El
sistema conté els registres de les condicions meteorològiques de 80 estacions d’arreu de
Catalunya. El servei permet als usuaris telefonar i demanar informació sobre les condicions
meteorològiques actuals en un determinat municipi català, i també pot enviar la informació a
usuaris que hagin demanat de ser avisats quan es donin unes condicions determinades.

5. El programari en català

Pel que fa al programari de gran implantació, el primer trimestre de l’any s’ha posat a disposició
dels usuaris el mòdul català del sistema operatiu Windows XP Professional de Microsoft. Aquest
mòdul es pot descarregar des d’Internet o bé es pot carregar a partir d’un disquet.

En l’àmbit del programari lliure, Softcatalà ha presentat la versió catalana del paquet d’ofimàtica
Open Office.

Amb l’objectiu de difondre aquests productes i de fomentar l’ús del programari lliure, la Generali-
tat de Catalunya, per mitjà de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i la
Direcció General de Política Lingüística, amb la
col·laboració de Softcatalà i de Premsa Catala-
na, SA (diari Avui), han promogut l’elaboració d’un
CD-ROM amb programari ofimàtic en català i al-
tres eines i recursos per als usuaris d’ofimàtica i
les empreses de desenvolupament informàtic i
empreses en general. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Universitats, Recerca i Societat de la In-
formació va finançar el cost de producció dels
CD-ROM per un import de 23.377,25 euros; la
Direcció General de Política Lingüística es va fer
càrrec de la subvenció dels costos de Softcatalà
i el diari Avui en va fer la publicitat i difusió.

S’han fet 100.000 còpies del CD-ROM i 70.000
exemplars s’han distribuït gratuïtament amb la
compra del diari Avui del 24 de novembre. A par-
tir de l’endemà els CD-ROM es podien demanar
a la xarxa de centres del Consorci per a la Normalització Lingüística (http://www.cpnl.org), a la
xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya (http://cultura.gencat.net/biblio), al Consorci de
Biblioteques Universitàries, als centres de recursos pedagògics del Departament d’Ensenyament



XI. Les noves tecnologies i Internet

126

(http://www.xtec.es/serveis/crp) i a la  Xarxa Òmnia. A banda, s’ha fet la instal·lació del CD-ROM
a més de 2.700 ordinadors que conformen el projecte Nodat de creació de la xarxa de Telecentres
de Catalunya, i que s’instal·len a les biblioteques del sistema de lectura pública, centres d’innova-
ció i formació ocupacional, centres de formació permanent d’adults i albergs de joventut.

A banda de la distribució del CD-ROM, es va dedicar el suplement dominical del mateix dia per
fer un reportatge complet sobre el programari lliure i la informàtica en català.

Des de la Direcció General de Política Lingüística s’ha donat suport a programari de gestió
empresarial. Així, en el marc del Saló de Noves Tecnologies de Girona, es va presentar la
versió catalana del programa de comptabilitat ContaWin 2000 Office, aplicació informàtica de
comptabilitat per a l’entorn Windows, que es considera un estàndard en programari de compta-
bilitat. En aquest mateix marc la Direcció General de Política Lingüística va presentar una
comunicació dedicada a les noves tecnologies lingüístiques a l’abast de l’empresa.

En la línia de donar el màxim suport i tota la difusió possible al programari en català, la Direcció
General de Política Lingüística difon des de l’espai Informàtica en català del web Llengua cata-
lana del Departament de Cultura, <http://cultura.gencat.net/llengcat/informat/index.htm>, els
productes informàtics i els serveis web disponibles en català. En aquest espai es pot trobar
informació sobre tota mena de productes, com ara navegadors, verificadors ortogràfics, siste-
mes operatius i aplicacions de caire empresarial per a diferents sectors.

D’altra banda, la Direcció General de Política Lingüística ha establert un protocol de suport a les
empreses que volen desenvolupar programaris en català. Aquest protocol preveu suport tècnic i
seguiment per a la validació lingüística del producte, així com tot tipus de suport a la difusió.

6. La tasca de Softcatalà

Softcatalà és una entitat sense finalitat de lucre que aglutina un nombre considerable de perso-
nes que fan tasques de traducció i localització al català de programari i sistemes operatius. El
seu lloc web és el punt de referència a la xarxa per trobar programari en català. Ofereix un
directori complet de programes en català, amb més de cent programes disponibles en la aquesta
mateixa llengua, informació i preguntes més freqüents sobre tots els programes més populars,
fòrums de discussió on els usuaris poden obtenir ajuda i informació sobre productes informà-
tics en català, seccions específiques per a usuaris de sistemes Windows, Mac i Linux, etc.

Al llarg del 2002 Softcatalà ha elaborat la versió 1.2.1 del navegador Mozilla en català per a
Windows, Mac i GNU/Linux; l’Abiword 1.0 en català per a Windows i GNU/Linux; la nova versió
9.0 en català de la Mandrake, que es pot aconseguir de forma gratuïta a través d’Internet, i
l’Open Office per a Microsoft Windows, GNU/Linux i Solaris, que és la versió de lliure distribució
(sota la llicència GPL) del conegut paquet ofimàtic StarOffice, propietat de Sun Microsystems.

Entre el material elaborat per Softcatalà per a la traducció de productes informàtics hi ha el
Recull de termes informàtics en català (amb més de 1.400 termes), una guia de comprovació
de programes, una anàlisi de localització i una descripció del procés de localització seguit a
Softcatalà i la seva guia d’estil de traducció. Aquestes actuacions s’han elaborat amb el suport
i vistiplau del Centre de Terminologia TERMCAT.

7. L’apartat català de l’Open Directory Project

Aquest projecte de Directori Obert ha esdevingut un cercador de referència, que disposa actu-
alment de gairebé 4.000.000 de pàgines indexades i en què participen al voltant de 50.000
editors.
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L’apartat català d’aquest projecte va néixer l’octubre de 1999, i actualment  ha arribat a la xifra
de 27.000 llocs webs en català indexats i classificats. Això el situa en l’onzè lloc, només darrere
de llengües amb molts més recursos i, en alguns casos, parlants, com l’anglès, l’alemany, el
castellà, el francès, l’italià, el japonès, el neerlandès, el polonès, el suec o el danès.

La importància d’aquest projecte rau en el fet que sigui un directori obert, distribuït de forma
gratuïta i utilitzat pels cercadors més importants (com ara Google, Alltheweb o Lycos, entre
altres). Això garanteix una presència important del català a la xarxa i, a més, amb llocs de
qualitat, revisats, descrits, classificats i actualitzats.

Els objectius immediats són mantenir la qualitat del directori i un creixement sostingut en nom-
bre d’enllaços oferts i d’editors actius que representin tots els Països Catalans.

8. Els mitjans de comunicació electrònics

VilaWeb és el mitjà de comunicació en català més visitat a Internet. L’ Oficina de Justificació de
la Difusió (OJD) confirma el lideratge digital de VilaWeb. Així, VilaWeb aconsegueix una xifra
rècord de visitants, que queda en una mitjana de 850.449 durant el 2002. Altres mitjans de
comunicació en català controlats per l’OJD són el diari Avui (310.340 lectors), el Diari de Barcelona
(27.662 lectors), TV3 (788.319 lectors) i Osona.com (20.937 lectors). Els mecanismes de medició
d’audiència Alexa i EGM coincideixen també a assenyalar que VilaWeb és el mitjà de comuni-
cació més llegit en català. Segons la certificació d’Alexa, VilaWeb es troba entre els 5.000 webs
més visitats del món.

Durant l’any 2002 VilaWeb ha portat a terme la cre-
ació del primer servidor d’informació financera en
català (www.finances.info), on es pot trobar infor-
mació de les borses d’arreu del món en temps real.
Va començar al setembre i es un projecte conjunt
de VilaWeb i Europa Press amb el suport de la Ge-
neralitat de Catalunya. També ha posat en marxa el
Diari de l’Escola (www.edu.365.com/diariescola), que
cada setmana publica tres dossiers sobre temes
d’actualitat, dos en català i un en anglès, amb molta
documentació i treballs per a alumnes i mestres.

El diari electrònic en català e-notícies (http://www.e-
noticies.com) s’ha consolidat com un dels mitjans de
comunicació més importants a Catalunya. Es tracta
d’un diari electrònic que ofereix les notícies que habitualment no publiquen els altres mitjans de
comunicació o que facilita les claus necessàries per interpretar la realitat informativa del país.

LaMalla.net (http://www.lamalla.net) és un espai digital de comunicació i serveis en català, que
s’integra en el marc dels mitjans locals de Catalunya. La Malla.net forma part d’un pla global de
la Diputació de Barcelona per impulsar i fomentar l’ús de les noves tecnologies entre els ciuta-
dans i ciutadanes de Catalunya, i té una clara vocació d’ajudar a vertebrar el món local oferint
informació i serveis a tots els municipis de Catalunya i facilitant la comunicació entre ells. Entre
els seus objectius té els d’informar de la realitat més propera sense oblidar els esdeveniments
de gran magnitud que ocorren a Espanya, a Europa o al món; produir continguts de qualitat
d’àmbits diversos en català; augmentar el grau de penetració, ús i coneixement de la xarxa en
la població catalana, i crear un sistema d’informació àgil i eficaç per facilitar la comunicació
entre l’Administració local, els mitjans de comunicació local i els ciutadans.

En l’àmbit de les revistes, cal fer esment a la revista gratuïta Inform@’t, publicació en català
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dedicada a les noves tecnologies, com ara la informàtica, els videojocs, Internet o la telefonia
mòbil. El seu objectiu és informar el lector de tot allò relacionat amb aquest sector tan estratè-
gic i canviant alhora.

9. Els usos lingüístics als webs institucionals

La Direcció General de Política Lingüística va elaborar una proposta d’acord sobre els usos del
català i altres llengües als webs de l’Administració de la Generalitat, que el 23 de juliol de 2002
va adoptar i aprovar el Govern de la Generalitat, a proposta dels consellers de Cultura i d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació. Aquest Acord aplica la normativa lingüística vi-
gent a la Generalitat a les comunicacions a Internet, tenint en compte les característiques
específiques d’interacció d’aquest nou mitjà; estableix uns criteris coherents en l’ús de les
llengües a Internet segons l’emissor, el contingut i els receptors dels missatges, i persegueix
l’objectiu d’assegurar l’ús habitual del català als webs institucionals i l’eficàcia comunicativa en
aquest entorn.

10. Els cercadors

El 28 de febrer  de 2002,  s’ha  inaugurat oficialment el portal Yahoo! en  català, fruit de l’acord
signat al mes de desembre de 2001 entre Yahoo! Iberia i la Generalitat de Catalunya, el Govern
balear i el Govern andorrà. El català ha obtingut el mateix rang que els altres catorze idiomes
en què està configurat el portal Yahoo! Els usuaris poden accedir a Yahoo! en català a través de
la pàgina inicial del portal (www.yahoo.com) o bé directament a través de l’adreça
<www.encatala.yahoo.com>.

En aquests moments, 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 ara
Cercador.com, Cercat i Nosaltres.com. A més dels esmentats, Estadístiques de la Societat de
la Informació 2001 ressenya fins a vint cercadors als quals es pot accedir en català:

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.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 molt nombroses.

11. 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. Una bona part dels termes que designen els
conceptes en què es fonamenten les noves tecnologies de la comunicació o els objectes que
s’empren en la seva aplicació, han estat adoptats directament de l’anglès.

Tanmateix, el català, com a llengua apta per a totes les funcions, compta amb els recursos
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lèxics i té la capacitat d’adaptació a les noves necessitats de la comunicació que permet 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 Consor-
ci per a la Normalització Lingüística.

Durant l’any 2002, el TERMCAT ha assessorat empreses i organitzacions que fan la traducció
i la localització de productes informàtics en català. En concret, s’ha col·laborat amb Softcatalà
i amb empreses de localització de programari, com en el cas de la localització al català del
sistema operatiu Windows XP Professional i el paquet ofimàtic Microsoft Office 11.

El Consell Supervisor del TERMCAT, òrgan encarregat de la normalització de la terminologia
catalana, ha normalitzat 84 termes del sector de les noves tecnologies i Internet, que correspo-
nen al 22% dels termes normalitzats durant aquest any. Aquests termes s’han incorporat a la
Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats, on, actualment, es poden consultar els
438 termes normalitzats d’aquest sector.

Paral·lelament, el TERMCAT ha estat treballant en projectes d’aquest sector. Concretament,
s’ha revisat i actualitzat el diccionari terminològic Societat de la Informació. Noves tecnologies
i Internet, una obra elaborada pel mateix Centre amb el suport del Departament d’Indústria,
Treball, Comerç i Turisme, que s’editarà el proper any i que contindrà 2.071 termes (dels quals
330 són noves incorporacions i prop de 150 són neologismes normalitzats), amb definicions i
equivalències en castellà, francès i anglès.

També ha estat preparant un tríptic d’Internet per a la difusió dels termes d’interès per a qualse-
vol persona que utilitza la xarxa, amb un èmfasi especial en els serveis i recursos d’ús més
habitual (terminologia relacionada amb el correu electrònic, el web, la cerca d’informació, les
operacions més freqüents o la transmissió de dades). El lèxic es presentarà en català amb les
equivalències en castellà i anglès.
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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 lingüísti-
ca, 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.net), que té com a objectius prin-
cipals la coordinació general de les activitats terminològiques relatives a la llengua catalana,
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 influïda de manera continuada pel contacte
amb la llengua castellana, cada cop més oberta a la interferència de l’anglès i a la d’altres
llengües, i amb un nombre de parlants 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’Estudis
Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Actualment es regeix pels estatuts
aprovats pel Decret 217/1997, de 30 de juliol, que inclouen a més de les seves finalitats gene-
rals, 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’Administració
en matèria de terminologia. D’acord amb els seus estatuts, el TERMCAT s’ocupa fonamental-
ment d’organitzar el procés de revisió de la terminologia catalana i el de la normalització dels
neologismes; 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’establir 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 2002 una aportació d’1.150.000
d’euros.

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 s’articula essencialment per mitjà
del Consell Supervisor, òrgan estatutari que presideix un membre de la Secció Filològica desig-
nat pel president de l’Institut i que integren dos membres més designats per la Secció Filològi-
ca, la directora del TERMCAT i dos terminòlegs designats per ella, un dels quals hi actua de
secretari. Des de l’any 2000, i a proposta del president del Consell Supervisor i de la directora
del TERMCAT, també hi participen de manera permanent dos membres assessors vinculats a
les àrees científiques i tècniques.

L’any 2002 el Consell Supervisor ha celebrat amb periodicitat quinzenal un total de vint reuni-
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ons. En aquestes vint sessions ha estudiat i aprovat els Dossiers terminològics corresponents
a 464 casos, dels quals el Consell Supervisor n’ha aprovat 438. Per sectors, els termes perta-
nyen a les àrees de matemàtiques, ciències de la Terra, meteorologia, biologia, zoologia, cièn-
cies de la salut (aquest any, especialment d’homeopatia), noves tecnologies i Internet, alimen-
tació, economia, arqueologia, música i ball.

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

• De matemàtiques, termes com digraf, o la sèrie dòmino, triòmino, tetròmino, pentòmino i
hexòmino, dels quals en les obres especialitzades se’n podien documentar variants gràfi-
ques.

• Termes de geografia que designen realitats molt específiques inexistents als països de parla
catalana, i per als quals s’han aprovat les formes en la llengua original (de l’anglès, esker,
kame i terrane; del francès, schorre i slikke; de l’alemany, klippe i urstromtal; de l’africaans,
kopje; de l’àrab, sebkha, etc.).

• De l’àmbit de les ciències naturals, termes com ara biofilm, criofractura, criosublimació, l’ex-
pressió in silico, i denominacions d’animals i plantes com la potentil·la anserina o el verat
austral.

• De l’àmbit de les ciències de la salut, termes com efecte nocebo o moviment sacàdic, i un
bon nombre de formes pròpies de l’homeopatia, com ara sucussionar, dinamitzar, diàtesi
medicamentària, miasma sicòtic, etc.

• Relacionats amb la societat de la informació, les noves tecnologies i Internet, termes tan
populars com clicar, xatejar, codi font, masteritzar o minimitzar, i termes més especialitzats
com ara còdec, programari lliure, esteganografia, màrqueting viral, mercat web, (empresa)
puntcom, subdomini, etc.

• D’alimentació, s’han aprovat les denominacions de tota una sèrie de formatges d’importació
(appenzell, chester, graviera, kefalotiri, ragusà, etc.), i de begudes pròpies d’altres cultures,
com ara el sake i la grappa o l’orujo.

• I d’àrees com el ball i la música, s’han aprovat termes com cúmbia, capoeira, lambada,
maxixe, samba de roda, etc.

Per a la normalització conceptual d’aquests termes i també per a l’elaboració de tots els projec-
tes de terminologia que elabora, el TERMCAT ha consultat més de 200 assessors especialis-
tes adscrits a organismes diversos representatius dels diferents sectors socials, com ara les
universitats, l’Administració pública, les associacions i federacions, les empreses, etc. També
ha preparat el material per a la sessió de normalització de prop de seixanta termes de l’àrea del
golf. 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’accep-
tabilitat social.

2.2. La difusió
Per fer una difusió adequada dels neologismes que va normalitzant, el TERMCAT actualitza
periòdicament la Neoloteca, una de les seccions del seu web, que en acabar l’any donava
accés en línia als 5.488 termes que han estat normalitzats des de 1986. A més, aquests neolo-
gismes es donen a conèixer per mitjà de les resolucions del director general de Política Lin-
güística, que els fa públics al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya cada quadrimestre
(l’any 2002, en els números 3611, de 22 de març; 3691, de 2 d’agost, i 3752, de 31 d’octubre)
per tal que els departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen els emprin en
la seva documentació tècnica i administrativa.
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2.3. L’Antena de Terminologia
L’any 2001 el TERMCAT va constituir l’Antena de Terminologia, amb representants dels princi-
pals 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 termino-
logia, per intercanviar informació sobre la viabilitat dels neologismes en l’àmbit comunicatiu i
per facilitar-ne la difusió social. Durant l’any 2002, s’ha consolidat el projecte i s’hi han incorpo-
rat altres mitjans de comunicació. A finals de l’any, els mitjans que participen en l’Antena de
Terminologia són: Agència Catalana de Notícies, Agència EFE Catalunya, Avui, COMRàdio,
Catalunya Ràdio, Televisió de Catalunya, Diari de Balears, Diari de Barcelona, Diari de Sant
Cugat, Direcció General de Política Lingüística, El 9 Nou, El Periódico de Catalunya, El Punt,
Grup Estrader Nadal, Grup Flaix, Grup Llengua i Mèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Ona Catalana, Periodisme Audiovisual de Catalunya (City TV, RAC1, RAC 105 FM), Premsa
Andorrana, Ràdio i Televisió d’Andorra, TERMCAT, Tele 5 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 presta
assessorament terminològic a institucions i empreses per a l’elaboració i l’edició d’obres espe-
cialitzades en llengua catalana.

L’any 2002 el TERMCAT ha intervingut en 37 projectes terminològics multilingües, fonamental-
ment dels àmbits sectorials d’empresa, tecnologia i informació, ciències de la vida i de la salut,
ciències humanes i socials i esports. Alguns d’aquests projectes han comptat amb la col·-
laboració i el suport de diversos departaments de la Generalitat, com són els de Justícia, de
Treball, de Sanitat i Seguretat Social, d’Economia i Finances, de Cultura i d’Indústria, Comerç i
Turisme. Des del TERMCAT s’han editat el Diccionari d’arqueologia, la Terminologia de
l’Eurosistema, el Lèxic de medi ambient, el Diccionari de l’ofici del traginer i el Diccionari de
veterinària i ramaderia.

3.2. Les actuacions de difusió i l’assessorament
Durant l’any s’han organitzat els ac-
tes de presentació pública dels 7 dic-
cionaris terminològics següents: Dic-
cionari d’oftalmologia, Diccionari
d’otorinolaringologia, Diccionari
d’hoteleria i turisme, Lèxic de l’empre-
sa que vol fer negocis a Catalunya,
Diccionari de l’ofici de traginer, Diccio-
nari d’arqueologia i Diccionari de ve-
terinària.

A més de la publicació dels dicciona-
ris especialitzats, s’han elaborat i as-
sessorat altres projectes termino-
lògics temàtics, i s’han realitzat 15
projectes de materials de divulgació
amb l’objectiu d’afavorir la implanta-
ció de la terminologia. En aquest sen-
tit, el TERMCAT s’ha encarregat de
l’edició dels tríptics d’Assegurances,
de l’Eurovocabulari i d’Incoterms. En
són altres exemples els tríptics d’es-
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ports elaborats per la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears o els punts de
llibre que contenen terminologia sanitària que ha editat el Servei Lingüístic de la Ciutat Sanitària
i Universitària de Bellvitge.

El TERMCAT ha preparat informació per a la difusió de la terminologia especialitzada per mitjà
de les circulars informatives de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística i de diverses publicaci-
ons 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 Catalans. Durant l’any, des del TERMCAT s’ha intervingut en 12 programes
de radiodifusió on s’han presentat i difós diferents actuacions i publicacions del Centre. En el
marc de la difusió als mitjans de comunicació, durant la setmana de l’11 al 15 de febrer s’ha
difós per televisió un miniespai sobre el Servei de Consultes Terminològiques del TERMCAT.

Com en anys anteriors, el TERMCAT ha assessorat també organitzacions sectorials, empreses i
mitjans de comunicació per a la redacció i la traducció al català de normatives tècniques. Desta-
quen 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 i la Classificació Catalana de
Productes per Activitats 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.

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 ha dut a terme la revisió lingüística
i terminològica del curs Desenvolupament d’aplicacions informàtiques, que forma part del pro-
jecte d’ensenyament ARGO de la Generalitat de Catalunya. En el marc de l’acord establert
entre Microsoft i la Generalitat de Catalunya, el TERMCAT ha col·laborat amb aquesta empresa
en el procés de localització al català del sistema operatiu Windows XP Professional i en la
revisió del glossari del paquet ofimàtic Microsoft Office 11. També ha prestat assessorament, a
més d’altres empreses de formació i de traducció, a l’associació Softcatalà, especialment en la
revisió de la nova versió del Recull de termes de Softcatalà i en 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, 8.647 consultes, i ha canalitzat la resolució de consultes per mitjà del servei
de consultes terminològiques en línia Cercaterm. Gairebé la meitat de les consultes provenen
dels professionals de la llengua (un 17%, dels del Consorci per a la Normalització Lingüística i
el 26% d’altres professionals, sobretot dedicats a la traducció), mentre que el 26% 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 terminologia relativa a les ciènci-
es de la vida (18%), les ciències humanes i socials (16%), l’alimentació (15%), les noves tecno-
logies (11%) i 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 automàtica de lliure
accés en línia de terminologia en diverses llengües sobre qualsevol àrea d’especialitat. Aquest
any, el mòdul esmentat, que ha assolit la xifra de 5.674 usuaris registrats, ha augmentat en
gairebé 2.000 el nombre de nous usuaris, i també han augmentat considerablement els acces-
sos lliures per a la solució directa dels dubtes dels usuaris, tal com indica el nombre de més de
15.000.000 de pàgines visitades que ha tingut l’any 2002 el web del TERMCAT, amb un incre-
ment de més del doble respecte de l’any anterior.

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
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activitats relacionades, en
llengua catalana i en al-
tres llengües. L’any 2002
el TERMCAT ha rebut la
visita d’una delegació xi-
nesa formada per
Chuanjie Guo i Ang Xu, de
l’Acadèmia de Ciències
Xinesa; Zuoyan Zhu, de la
Fundació Nacional de Ci-
ències Naturals de la
Xina; Chen Li, de l’Admi-
nistració General de
Premsa i Publicacions de la Xina; Shuangqiu Liu, de l’Administració Xinesa per a l’Estandardit-
zació; Shengli Tian, de l’Editorial de l’Enciclopèdia de la Xina, i Shuxiang Pan i Changqing Zhou,
del Comitè Nacional Xinès de Terminologia de les Ciències i la Tecnologia. La delegació estava
interessada a conèixer l’organització i la metodologia del treball terminològic en llengua catala-
na. La reunió s’ha emmarcat en una sèrie de visites dels especialistes xinesos a diversos
centres de terminologia europeus, com el Centre Finès de Terminologia Tècnica o el Deuterm
alemany, amb l’objectiu de conèixer els mètodes de treball en terminologia a Europa i els siste-
mes de difusió i d’implantació dels neologismes en tots els àmbits socials.

També s’ha donat continuïtat a la col·laboració amb organismes d’àmbit estatal i internacional
dels quals el TERMCAT és membre:

• 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, el Govern del
Canadà, l’Oficina de la Llengua Francesa del Quebec, el Termisul i la Unió Llatina, entre d’al-
tres.

En el marc de l’Any Europeu de les Llengües, el TERMCAT ha finalitzat la seva participació en el
projecte Linmiter, iniciat l’any 1999 i coordinat per la Unió Llatina amb el suport de la Unió Euro-
pea. El projecte estava orientat a afavorir el desenvolupament lexicogràfic i terminològic de les
llengües neollatines minoritàries (català, cors, friülès, gallec, ladí, occità i sard), perquè siguin
operatives en tots els àmbits d’ús. Durant el primer semestre del 2002 s’ha dut a terme l’elabora-
ció del Lèxic de medi ambient, elaborat conjuntament pels lingüistes i lexicògrafs de cadascuna
de les llengües del projecte, amb la direcció i la coordinació del TERMCAT, que també s’ha fet
càrrec de l’edició. Els altres organismes que també han participat en el projecte són:

• 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
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El TERMCAT ha participat, durant el mes de juny, en la cimera “Terminologia: interacció i diver-
sitat”, organitzada per l’Associació Europea de Terminologia (AET) a Brussel·les, a la qual van
assistir més de 250 representants de xarxes, associacions i centres nacionals de terminologia.
Hi van participar especialistes reconeguts d’arreu del món de diferents camps del coneixement
(tecnologies, ciències humanes, administració) i diversos sectors de la societat (industrials,
científics, polítics), i s’hi van tractar aspectes com ara el multilingüisme i la política lingüística, el
valor de la terminologia com a producte comercial, la qualitat i la diversitat de la informació en
línia, etc. En el marc d’aquesta cimera, més de 60 organitzacions de terminologia —entre les
quals el TERMCAT— van signar l’anomenada Declaració de Brussel·les per a una cooperació
internacional en matèria de terminologia. La declaració té per objecte reforçar la importància i la
funció de la terminologia a la societat i promoure el multilingüisme.

Finalment, el TERMCAT ha dut a terme 13 activitats de formació en terminologia adreçades a
alumnes i professors de diverses universitats i institucions de dins i de fora de l’Estat espanyol.
També ha participat en la presentació de ponències o comunicacions en 10 jornades, col·loquis
i simposis, i ha acollit a la seva seu 14 estadants de formació procedents de les universitats
Autònoma de Barcelona, de Girona, Jaume I, Rovira i Virgili, de Cluny-París i de Metz, i també
de la Societat Catalana de Biologia de l’Institut d’Estudis Catalans.

5. Altres projectes terminològics

Durant el 2002, l’Àrea de Normalització Lingüística del Departament de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme ha treballat en el tancament i l’edició de diversos projectes terminològics.

Lèxic de prevenció de riscos laborals
S’ha tancat la fase d’elaboració del Lèxic de la prevenció de riscos laborals, iniciat l’any 2001,  i
se n’ha dut a terme l’edició. Aquest lèxic, elaborat conjuntament amb l’Institut de Lingüística
Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, està format per un cos de 1.097 entrades en català
amb equivalència en castellà i altres informacions, a més de sis annexos complementaris.
L’edició ha estat de 4.000 exemplars.

La presentació d’aquest lèxic està prevista per a l’any 2003. D’altra banda, s’han començat a
fer les gestions per a l’edició d’aquest material en format CD-ROM.

Diccionari d’ocupacions
S’ha tancat el procés d’elaboració del Diccionari d’ocupacions. També s’han fet les gestions
oportunes per a l’edició del diccionari, edició que actualment està en procés
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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
L’àmbit socioeconòmic és el que més incideix en els ritmes de les societats contemporànies.
Les empreses públiques i privades, els seus productes i serveis, les relacions de treball que s’hi
generen, així com les organitzacions sindicals i empresarials, són els espais on una llengua es
juga el seu prestigi. Si s’utilitza en els actes quotidians de la producció i oferta de serveis, del
consum i les relacions laborals, aquesta llengua és sinònim d’instrument de comunicació àgil,
modern i consolidat.

El món socioeconòmic, però, no és només el context on es posen a prova les capacitats comu-
nicatives de les llengües, sinó que en el cas de les llengües que els poders públics han intentat
d’anihilar, aquest sector conté els elements més vitals per estendre’n el necessari ús social.

La Llei de política lingüística de 1998 va establir 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 protago-
nistes del procés de recuperació de la llengua catalana.

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 al 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 concessi-
onàries (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 les actuacions i en la documen-
tació internes, en la retolació, i també en les comunicacions i notificacions, incloses les fac-
tures, adreçades a persones residents en l’àmbit lingüístic català (article 30).

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

• Les empreses de servei públic, com ara les de
transports (autobusos, ferrocarrils, aviació), sub-
ministraments (aigua, gas, electricitat) o comuni-
cacions (telefonia, correus), han d’emprar al-
menys el català en la retolació i la megafonia, així
com en les comunicacions i notificacions escri-
tes, incloses les factures, que adrecen a perso-
nes 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.

• 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
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han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s’expres-
sin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya i han de tenir almenys en català la
senyalització i els cartells d’informació general (article 32).

• La documentació. Els contractes d’adhesió, amb clàusules tipus o condicions generals, com
els de les companyies financeres, d’assegurances, de subministraments d’aigua, gas, elec-
tricitat 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 exem-
ple, 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).

• La retolació interior dels centres de treball ha d’estar redactada almenys en català (article
36.4).

• L’etiquetatge. A partir de febrer del 2003, les dades obligatòries i les informacions voluntàries
addicionals que figuren a l’etiquetatge dels productes catalans amb denominació d’origen, i
dels productes artesanals que es distribueixen en l’àmbit territorial de Catalunya han de ser,
com a mínim, en català. Entre els productes de gran consum, aquesta mesura afecta els
vins, 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, mer-
cantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altra mena (ar-
ticle 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 concer-
nides 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. D’altra banda, en el cas dels autònoms i de l’etiquetatge dels productes
amb denominació d’origen i de productes tradicionals, el termini que fixa la Llei per adequar-s’hi
no s’acaba fins al febrer de 2003, tal com s’indica en la disposició transitòria segona.

1.3. Disposicions normatives promogudes pel Departament de Treball, Indústria, Comerç i Tu-
risme
La normativa abans esmentada afecta diversos sectors d’activitat la competència material so-
bre els quals recau en els departaments de Treball, Indústria, Comerç i Turisme (sectors de
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grans empreses de serveis, consum, comerç, turisme), Agricultura, Ramaderia i Pesca, (eti-
quetatge de vins, caves i olis) i Política Territorial i Obres Públiques (companyies de transports,
concessionaris).

El 2002, el Departament de Treball, d’Indústria, Comerç i Turisme ha tingut en compte la nor-
mativa 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 productes,
serveis o imatge, mitjançant la confecció, l’optimització o la promoció de pàgines web, s’esta-
bleix com a requisit per accedir a aquests ajuts que les pàgines web tinguin disponible com a
mínim una versió íntegra en català.

Per a l’obtenció d’ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya, s’ha anat introduint la
condició de complir els preceptes de la Llei de política lingüística que afecten les empreses
beneficiàries.

Així l’Ordre ICT/56/2002, de 27 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria i s’aproven les
bases per a l’atorgament d’incentius a la inversió industrial (DOGC núm. 3591, de 8.03.02)
estableix a la base 5 g de l’Annex que, entre la documentació que s’ha de presentar per acollir-
s’hi, cal la declaració de l’empresa conforme el local, la sala, l’establiment o el centre de treball
compleixen els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei de política lingüística.
És causa de revocació, entre altres, l’incompliment del que estableixen els articles esmentats.

També preveuen aquests tipus de condicions i demanen la mateixa documentació:

La Resolució ICT/746/2002, de 19 de març, per la qual s’obre la convocatòria i s’aproven les
bases per a l’atorgament d’ajuts per a l’obtenció de la certificació ISO 9000; l’Ordre ICT/106/
2002, de 20 de març, de convocatòria per a l’atorgament dels ajuts del Pla de consolidació i
competitivitat de la pime, i l’Ordre ICT/105/2002, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases
i s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les organitzacions de
consumidors i usuaris que duen a terme activitats d’informació i defensa dels consumidors i
usuaris (totes tres publicades al DOGC núm. 3612, del dia 10 d’abril).

La Resolució ICT/1342/2002, de 3 de maig, per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament
d’ajuts a establiments d’allotjament turístic sotmesos al règim d’hoteleria per a l’obtenció de la
“Marca de Calidad Turística Española” de l’ICTE o la certificació ISO 9000; la Resolució ICT/
1343/2002, de 3 de maig, per la qual s’obre la convocatòria i s’aproven les bases per a l’atorga-
ment d’ajuts per a la promoció de l’excel·lència en qualitat (DOGC núm. 3640, de 22 de maig),
i la Resolució ICT/3085/2002, de 16 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts a
empreses familiars per a la realització de plans de successió (DOGC 3751, del dia 30). Totes
tres disposicions del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) del Departa-
ment d’Indústria, Comerç i Turisme.

La Resolució ICT1239/2002, de 3 de maig, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts a empre-
ses per a la realització de projectes R+D en cooperació amb centres tecnològics de la Xarxa de
Centres de Suport a la Innovació Tecnològica, Xarxa IT (DOGC 3635, de 14 de maig).

La darrera norma aprovada durant l’any en el mateix sentit també és relativa a les empreses
turístiques. Es tracta de la Resolució ICT/2993/2002, de 17 d’octubre (DOGC núm. 3746, de 23
d’octubre), per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts a empreses turístiques per
a l’obtenció de la “Marca de Calidad Turística” de l’ICTE o la certificació ISO 9000 (codi 120).

Una altra mesura en favor de la llengua catalana ha estat l’aprovació de la Llei 14/2002, de 27
de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell
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General de les Cambres (publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3671,
de 5 de juliol). Entre les funcions que s’atribueixen a aquestes corporacions hi figura la de
“fomentar la normalització lingüística en l’àmbit del comerç, la indústria i la navegació” (article
11.1 i).

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 Genera-
litat 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 i amb aquells
productes més emblemàtics. Els convenis signats en uns casos i el seguiment de la situació
del català a grans superfícies, grans magatzems, cadenes de comerç i d’hoteleria, amb una
atenció especial cap a les grans empreses  en són el paradigma.

2.2. La retolació comercial
Pel que fa a les grans superfícies (hipermercats i supermercats), el juliol de l’any 2000 el 84,4%
dels rètols estaven a adaptats a la Llei de Política Lingüística si tenim en compte els rètols
escrits exclusivament en català, les formes bilingües i les marques sense contingut lingüístic;
quant als cartells, el 68,8% estaven adaptats.

Per categories de comunicació, el català decreix un 4,4% en l’adequació oral del personal entre
els anys 1998 i 2000, mentre que en la retolació augmenta un 3,4%, i en els cartells es manté
pràcticament igual; i finalment decreix un 1,6% en la comunicació i l’etiquetatge de productes
propis.

Taula 71. La llengua als hipermercats i supermercats per categories de comunicació. 1998-2000

Codi lingüístic Adequació oral Retolació Cartells Comunicació
i etiquetatge

1998 2000 1998 2000 1998 2000 1998 2000

Català 78,4 74,0 62,2 65,6 57,7 57,5 42,8 41,2

Bilingüe 0,0 0,0 11,2 11,5 7,2 11,3 19,0 15,8

Castellà 21,6 26,0 19,6 15,7 35,1 31,3 37,6 36,8

Marca 0,0 0,0 7,1 7,3 0,0 0,0 0,7 6,2

2.3. Convenis amb grans superfícies i seguiment de la situació del català
El dia 28 de gener de 2002 es va signar un conveni de col·laboració amb l’empresa Mercadona,
segons el qual aquesta empresa es compromet a usar habitualment el català en les comunica-
cions per megafonia interior i exterior dels centres comercials i de les oficines; les comunicaci-
ons escrites i l’atenció personal o telefònica dirigides a clients residents al territori català; la
publicitat de l’interior dels centres comercials i els cartells, tanques publicitàries, premsa escri-
ta, ràdio i televisió; la llegenda exterior dels vehicles; la pàgina web i els serveis de supermer-
cats en línia, i les factures, els rebuts, les cartes i, en general, tot allò que afecti la imatge
corporativa de l’empresa a Catalunya, i també es compromet a utilitzar la toponímia correcta en
català.

En la mateixa línia, el dia 10 de juny es va signar un altre conveni de col·laboració amb l’empre-
sa Carrefour, segons el qual aquesta empresa fomentarà l’ús del català en les seves activitats
a Catalunya, especialment en les comunicacions per megafonia interior i exterior dels centres
comercials i de les oficines i l’atenció al públic i en la publicitat de l’interior dels centres comer-
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cials. Igualment, utilitzarà el català normalment en l’atenció telefònica i les altres comunicaci-
ons als clients, la megafonia dels seus centres, la publicitat i els materials escrits i audiovisuals
d’informació, la retolació interior i exterior, així com la documentació i correspondència comer-
cial i la confecció dels contractes de treball i les nòmines del personal.

En el marc d’aquestes col·laboracions, des de
la Direcció General de Política Lingüística s’ha
fet una observació sociolingüística de l’hiper-
mercat La Maquinista del grup Carrefour, amb
l’objectiu de fixar uns criteris sobre retolació i
llengua d’adequació als clients per a tots els
centres Carrefour de Catalunya. Els resultats
i els criteris s’aplicaran l’any 2003.

Mercadona ha basat les seves actuacions en
l’elaboració d’uns criteris d’ús lingüístics  que
s’han vist reflectits en la publicació de la me-
mòria de l’empresa, els fullets d’obertura de
nous supermercats, diversos prospectes pu-
blicitaris i l’elaboració d’una guia de missat-
ges per dir-los per megafonia.

En el marc de les col·laboracions amb grans superfícies comercials que havien signat conveni
anteriorment per a l’aplicació de la Llei de política lingüística, cal destacar la tasca realitzada
amb l’empresa Alcampo, que enguany ha experimentat un pla de formació en llengua catalana
per al personal que atén el públic al centre comercial de Mataró. Al Grup Bon Preu se li ha
continuat donant suport perquè pugui mantenir el criteri d’empresa de garantir l’atenció al pú-
blic en català, mitjançant la formació en llengua catalana del nou personal pertanyent a col·-
lectius d’immigració recent.

Decathlon ha treballat per modificar una vintena de documents com el full de suggeriments, de
garanties, de currículums, tiquets de caixa, etc. També han modificat els contractes de treball i
les comunicacions i publicitat adreçada als clients residents en territori de llengua catalana.

També 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 retolació interior dels
establiments i a la megafonia, i de garantir l’atenció al públic en la llengua dels clients.

2.4. Usos lingüístics en grans empreses
Després d’haver fet diversos estudis sobre els usos lingüístics en diferents sectors d’empreses
(vins i caves, empreses sanitàries, empreses d’assegurances, embotelladores d’aigua mine-
ral) la Direcció General de Política Lingüística va decidir estudiar els usos lingüístics de les
grans empreses amb vocació internacional, és a dir, aquelles que són presents en altres països
a més a més de Catalunya. Així, ha estat estudiada una mostra de 300 empreses amb seus o
plantes a Catalunya i a l’exterior, i que alhora tinguessin dues condicions més: que el 2001
haguessin tingut una facturació superior als 12 milions d’euros i que, en segon lloc, tinguessin
més de 100 treballadors. El qüestionari, amb un total de 54 preguntes, ha estat respost per
directius de les empreses seleccionades, mitjançant entrevistes telefòniques efectuades entre
el 5 i el 29 de novembre de 2002. Aquesta xifra dóna un marge d’error del + 4,8% per al conjunt
de la mostra, marge habitual en aquest tipus de treballs. Vegem-ne alguns resultats.

- Principal llengua de treball a les empreses
Per al 59,3% de les persones entrevistades, el català és la principal llengua de treball a l’interior
de la seva empresa, mentre que el castellà ho és per al 37,7%. La proporció d’ús del castellà és
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més alta en les empreses més grans, en les de més facturació i en les ubicades a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. En aquesta zona geogràfica hi ha més empreses que consideren
que el castellà hi és més usat que no pas el català. Són les empreses de menor facturació i les
ubicades fora de Barcelona les que presenten majors proporcions d’ús del català, ja que arri-
ben a un 84,4%.

Taula 72. Principal llengua de treball a les grans empreses. Novembre 2002

Català 59,3%
Castellà 37,7%
Anglès 2,7%
Altres 0,3%

Font: DGPL, Estudi grans empreses, 2002.

- Usos lingüístics per categories laborals
Quant a la percepció de l’ús de les diferents llengües segons la categoria laboral i les seves
característiques, els resultats indiquen que es percep que la major part del personal parla el
català, en una proporció propera al 70%. El personal administratiu o d’oficina, el dedicat a
atendre el públic, els directius i executius, obtenen una valoració lleugerament superior; els
tècnics i comandaments intermedis queden una mica més avall. Finalment, els operaris i el
personal de producció es troben lleugerament per sota el 50%.

Taula 73. Personal que parla català a les grans empreses, per categoria laboral. Novembre 2002

Personal administratiu, d’oficina 74,8%
Personal d’atenció al públic 74,5%
Directius i executius 72,1%
Tècnics i comandaments intermedis 68,5%
Operaris i personal de producció 48,1%

Font: DGPL, Estudi grans empreses, 2002.

Els treballadors de les empreses més petites d’aquest col·lectiu, els de les de menor facturació
i els d’empreses ubicades fora de la província de Barcelona parlen català en unes proporcions
superiors a la mitjana. Aquesta tendència també es dóna en les empreses amb més de 20 anys
d’antiguitat, les que venen més del 50% a Catalunya, i en les empreses que tenen el consumi-
dor final com a client directe. Respecte d’un treball semblant efectuat el 1992, destaca l’incre-
ment de l’ús del català entre el personal dedicat a l’atenció al públic (del 65,9% al 74,5%) i entre
els operaris i el personal de producció (del 28,7% al 48,1%). Entre els tècnics i comandaments
intermedis hi ha hagut un lleuger descens (del 78,9% al 68,5%), mentre que en els altres tipus
de personal no hi han aparegut diferències significatives.

- Evolució de l’ús del català a les empreses
En demanar per la percepció de l’evolució de l’ús del català en les respectives empreses en els
darrers 3 o 4 anys, la meitat dels entrevistats consideren que no hi ha hagut cap canvi. Una
tercera part consideren que s’hi ha viscut un lleuger increment, i un desena part consideren que
hi ha augmentat molt. Vora el 6% consideren que ha disminuït molt lleugerament, i només un
1% considera que ha disminuït molt.
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Taula 74. Percepció de l’evolució de l’ús del català a la pròpia empresa. Novembre 2002

Ha augmentat molt   9,3%
Ha augmentat lleugerament 32,7%
S’ha mantingut igual 49,3%
Ha disminuït lleugerament   5,7%
Ha disminuït molt   1,0%
No sap, no respon   2,0%

Font: DGPL, Estudi grans empreses, 2002.

En aquest punt no hi ha diferències significatives entre els diferents tipus d’empreses, ja sigui
per la grandària o per la ubicació. Només destaquen les de menor facturació, ja que en un
48,6% d’aquestes empreses es percep un increment de l’ús del català en els darrers anys.
Aquest increment està relacionat, segons les raons argumentades pels qui el perceben, amb la
major quantitat de personal autòcton i amb el fet de la incorporació de gent jove, la majoria de
la qual ja ha fet els seus estudis en català. Una diferència notable entre 1992 i 2002 es dóna en
el camp de la formació donada a l’interior de les empreses: mentre el 1992 el 44,3% dels
cursos es feia totalment o majoritàriament en un idioma diferent del català, el 2002 aquesta
proporció queda en un 20,3%. Alhora, els cursos fets majoritàriament en català han crescut
d’un 10,8% fins a un 25,3%.

2.5. L’estudi dels usos lingüístics als establiments hotelers de 3, 4 i 5 estrelles
L’objectiu d’aquest estudi ha estat fer un retrat de la situació actual del català als establiments
hotelers de Catalunya. I més concretament: conèixer els usos lingüístics en diversos aspectes
regulats per llei (la imatge corporativa i retolació exterior, els opuscles, catàlegs, formularis i
documents interns, les nòmines i els contractes de treball, l’atenció directa al públic i telefònica,
la comunicació escrita amb el client i la comunicació interna oral i escrita).Saber les expectati-
ves dels empresaris en l’augment de l’ús del català. Detectar els motius que addueixen les
empreses per utilitzar o no el català. I  finalment conèixer l’opinió sobre la política lingüística de
la Generalitat entre aquestes empreses, a més d’avaluar l’interès per utilitzar els serveis lin-
güístics oferts des de la Generalitat.

La metodologia ha consistit en una entrevista autoadministrada i el seguiment telefònic a la
població objecte d’estudi: tots els hotels de Catalunya de 3, 4 i 5 estrelles.

Entre les conclusions principals, cal ressenyar les següents:

- Pel que fa a l’ús lingüístic:
La presència del català en el negoci hoteler respon a un perfil més oral que escrit. La seva
presència, tot i que és majoritària a les reunions internes, tant del consell d’administració com
d’equips habituals de treball, així com en l’atenció directa al públic, no assoleix els mínims
previstos per la Llei de política lingüística, tal com es pot veure en el gràfic 10.

- Respecte de la valoració de l’ús del català:
Tot i que la majoria de les empreses hoteleres consultades valora positivament la presència
del català als seus establiments, la intenció d’incrementar-lo només és d’un 25% (vegeu el
gràfic 11).

- Interès pels serveis lingüístics
Entre els hotels catalans, especialment als hotels més petits de la zona d’interior, es detecta
una alta predisposició a utilitzar els serveis lingüístics que ofereix la Generalitat de Catalunya.
Els serveis més valorats són els relacionats amb el lèxic i les qüestions de llengua, i els correc-
tors i vocabularis específics. Només els hotels de la zona de Barcelona de mesures mitjanes i
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els de cinc estrelles mostren un interès més moderat que la resta, tot i que demanen assesso-
rament sobre legislació lingüística (vegeu el gràfic 12).

Sí
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30%

No ho sé
38%

NC
7%

Gràfic 11. Intenció d’augmentar l’ús del català en establiments hotelers. 2002
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Gràfic 10. Grau d’utilització del català en establiments hotelers a Catalunya. 2002
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- Sobre l’avaluació de la política lingüística de la Generalitat:
Els quatre aspectes següents referents a la Llei de política lingüística mostren una posició
majoritàriament favorable per part dels entrevistats. Només en l’aspecte referent a les factures
es mostren més reticències: un 12,5% es mostra manifestament en contra, mentre que el
percentatge d’enquestats que es troba totalment d’acord no arriba al 50%. Aquest darrer as-
pecte és també el que més indiferència provoca, ja que un de cada 5 hotelers no es manifesta
ni a favor ni en contra.

Taula 75. Actituds en relació amb aspectes de la Llei de política lingüística
Fins a quin punt està vostè d’acord amb el fet que a Catalunya...?

Tema Molt Més aviat Indiferent Més aviat Molt
d’acord  d’acord desacord desacord

Els contractes de treball
poden ser redactats 62,8 18,4 12,8 4,7 0,9
en català i en castellà

La senyalització, els cartells
d’informació general fixos
i els documents d’oferta 60,2 24,5 6,9 4,4 2,5
dels establiments oberts
al públic han d’estar redactats,
almenys, en català
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Gràfic 12. Interès d’establiments hotelers cap als serveis lingüístics
oferts per la Generalitat. 2002
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2.6. El català als telèfons mòbils
L’objectiu d’aquest estudi ha estat, d’una banda, observar quines llengües tenen en compte els
diferents models de telèfon mòbil en el menú i el llibret d’instruccions i, de l’altra, quines llen-
gües tenen en compte les companyies de telefonia mòbil en les diferents vies d’interacció que
mantenen amb els usuaris (contracte o factura, missatges informatius o promocionals, servei
de bústia de veu i servei d’atenció al client).

Les conclusions han estat que, si bé Catalunya té un percentatge de 77 telèfons mòbils per
cada 100 habitants (amb dades de l’1 de gener de 2001), i per tant està molt per sobre de la
mitjana europea en la compra i ús de telèfons mòbils, i se situa al nivell d’algun dels països més
avançats, com ara Itàlia, Finlàndia o el Regne Unit, el català està relegat a una posició absolu-
tament marginal en aquest terreny. Així, exceptuant les empreses Siemens i Alcatel, que inclo-
uen el català en els serveis dels telèfons mòbils que produeixen, la major part de les empreses
fabricants de telèfons mòbils no mostren cap predisposició a incloure aquesta llengua amb
normalitat als serveis que ofereixen als usuaris. D’altra banda, també s’observa que tampoc les
companyies de telefonia no inclouen el català com a llengua habitual.

3. Actuacions especials

3.1. El sector de les autoescoles i els exàmens de conduir
L’any 2000, la Moció 14/VI del Parlament de Catalunya va impulsar el Departament de Cultura
a reiniciar les actuacions per fomentar l’ús del català en el sector del trànsit i les autoescoles, i,
en general, en les activitats formatives, entre les quals destaca la capacitació per a la conduc-
ció de vehicles perquè es tracta d’una habilitat necessària per a un ampli percentatge de la
població.

En aquest sentit s’ha treballat, bàsicament, al
voltant de tres aspectes: la col·laboració amb
el Servei Català de Trànsit (SCT) i amb la
Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC),
els materials per a l’aprenentatge i els exà-
mens de la Direcció General de Trànsit esta-
tal (DGT).

 - La col·laboració amb el Servei Català de
Trànsit i la Federació d’Autoescoles de
Catalunya:
La col·laboració amb el Servei Català de Tràn-
sit (SCT) ha donat com a resultat l’organitza-
ció de sessions sobre recursos lingüístics per
als futurs professors d’autoescola i la signa-
tura d’un conveni entre la Generalitat de
Catalunya i la Federació d’Autoescoles de
Catalunya (FAC), que agrupa al voltant de 900
autoescoles, que representen el 70%
autoescoles de Catalunya.

Des de l’any 2000, el Servei Català de Trànsit convoca el Curs per a l’obtenció del certificat
d’aptitud de professor de formació viària, indispensable per poder exercir com a professor
d’autoescola. A proposta de la Direcció General de Política Lingüística, el SCT va incloure en
aquest curs una sessió sobre recursos lingüístics. Al maig de 2002 la sessió sobre recursos
lingüístics per a professors de formació viària es va impartir a Barcelona  i va comptar amb
l’assistència d’un centenar d’alumnes.

Continuant la col·laboració iniciada l’any 2000, el dia 4 d’abril de 2002, la Generalitat de Catalunya
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(DGPL i SCT) i la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC) van signar un conveni de col·-
laboració per fomentar l’ús del català.

Amb la signatura d’aquest conveni, la FAC s’ha compromès a fer difusió entre les autoescoles
associades de tots els materials de suport a l’aprenentatge de la conducció disponibles en
català i dels recursos lingüístics i terminològics. A més, també s’ha compromès a informar els
alumnes de la possibilitat de fer l’examen de conduir en català.

D’altra banda, la FAC i les entitats que en formen part s’han compromès, entre altres punts, a
utilitzar normalment el català en els llibres d’actes i tots els altres llibres oficials, la comptabilitat
i en general tots els actes interns i externs de la vida corporativa; a fer en català la retolació
interior i exterior dels edificis i oficines, els elements d’identificació i comunicació corporativa, la
carteria, les factures, els rebuts i en general tots els impresos, i a redactar normalment en
català les comunicacions a les autoescoles associades i les adreçades a ciutadans residents a
Catalunya, sense perjudici del dret de les autoescoles i dels ciutadans a rebre-les en castellà, si
ho demanen.

- Materials i eines per a l’aprenentatge de la conducció:
La Direcció General de Política Lingüística, conscient del dèficit actual, ha impulsat diverses
actuacions per augmentar la disponibilitat de materials i productes en català. D’una banda, ha
col·laborat amb les principals editorials del sector, i això ha permès que Editorial Pons editi una
nova versió del manual i els qüestionaris; que ETRASA ofereixi en català, a més dels manuals
editats en paper, els tests a través d’Internet, i que el servei de tests contractat per la Federació
d’Autoescoles de Barcelona (FAB) a l’Editorial Autoestudios ofereixi també tests en català.

- Exàmens de la Direcció General de Trànsit:
Des de la Direcció General de Política Lingüística s’han fet gestions amb la Direcció General de
Trànsit estatal (DGT), que té la competència d’elaborar i administrar els exàmens de conduir,
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 alfabetitzades, la majoria immigrants.
L’únic tipus d’examen que encara no és possible de fer en català és el videoqüestionari per a
neolectors, que es fa servir en comptades ocasions, però la DGT preveu tenir-lo ben aviat en
català.

3.2. Els ports de Barcelona i Tarragona
El mes de febrer de 2001 es va renovar el conveni de col·laboració entre els departaments de
Cultura i de Política Territorial i Obres Públiques i l’Autoritat Portuària de Barcelona i les entitats
que formen la comunitat portuària, igual com es va fer amb l’Autoritat i la Comunitat Portuària
de Tarragona al desembre de l’any 2000.

Els serveis lingüístics de les autoritats portuàries de Barcelona i de Tarragona tenen entre els
seus objectius definir el programa d’actuació de les necessitats lingüístiques i fer les actuaci-
ons bàsiques: elaborar i coordinar un pla gradual de formació lingüística per al personal que
prevegi l’establiment d’un ordre de prioritats per a l’organització de cursos de català, assesso-
rar  en la redacció, la traducció i la correcció de la documentació interna i externa de les auto-
ritats portuàries, promoure l’ús del català entre els seus membres i, si escau, entre les empre-
ses que hi estan vinculades. En resum,  generalitzar el coneixement, l’ús i la divulgació del
català en l’àmbit portuari.

El Servei Lingüístic de l’Autoritat Portuària de Tarragona, a partir de la constitució de la Comis-
sió de Llengua de la comunitat portuària, el 3 d’abril de 2002, ofereix el seus serveis a les
empreses de la comunitat portuària.

Per dur a terme aquests objectius els serveis lingüístics han continuat aplicant, d’una banda,
els serveis permanents que s’ofereixen a tot el personal de les autoritats portuàries, concretats,
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sobretot, en la formació de la llengua catalana i en les tasques d’assessorament lingüístic
(revisions, traduccions i consultes); i de l’altra, han organitzat programes que permeten fer
accions puntuals a col·lectius o aspectes que el programa general no recull.

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,
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
Des dels inicis del procés de normalització lingüística, 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 2002 la Direcció General de
Política Lingüística ha donat suport econòmic i tècnic als serveis lingüístics de Comissions
Obreres, la Unió General de Treballadors, la USOC, la CGT, la CTC, la CSC i la Fundació
Josep Comaposada,  procurant de respectar la proporció de recursos esmerçats amb la seva
representativitat. El suport econòmic, que s’ha atorgat a partir de la Resolució de 18 de febrer
de 2002, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a organis-
mes de l’àmbit socioeconòmic, ha comportat una aportació econòmica global als sindicats de
199.100 euros. 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 difondre el  llibre 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 s’ha aconseguit signar en català i castellà alhora els convenis
següents, el de Masses congelades, el de bombons i xocolates i el de l’empresa COBESA,
l’Acord de bona conducta del Metall i la Salinera de Cardona a la demarcació de Barcelona.
S’ha signat en català el conveni de l’empresa Tallers Casals de la demarcació de Girona. A la
província de Lleida s’han signat els convenis de les Indústries d’oli que afecten 325 persones i
de Semillas Batlle. S’ha signat només en català el conveni de comerç i el d’emmagatzematge
de fruita i verdura. En el sector del transport s’ha signat en català i castellà el conveni de
Transport de viatgers per carretera i el de Transport de mercaderies per carretera. A la provín-
cia de Tarragona s’ha traduït una plataforma de conveni i un conveni, el de Silos de TNG. El
conveni de Remolcadors del port de Tarragona ha quedat aturat per negociacions. En l’àmbit
de la formació, el servei lingüístic de la CONC ha renovat els convenis de col·laboració amb els
centres de normalització lingüística Montserrat i de Barcelona per fer cursos de català de pri-
mera acollida per a la població immigrant. Pensant en l’acolliment d’aquesta població, el sindi-
cat ha organitzat un seminari sobre Plans d’acollida lingüístics a la Unió Europea, al qual han
assistit un centenar de persones de diferents àmbits relacionats amb la nova immigració. Dins
de l’apartat d’assessorament el correu electrònic ha representat un element molt positiu per a la
gestió d’aquestes tasques. S’ha promogut l’ús del web del servei lingüístic per incrementar
l’autonomia de les estructures i els territoris en l’ús del català en la seva activitat quotidiana.
Durant l’any 2002 s’han corregit o traduït 1.382 documents, això representa un total de 4.218
pàgines corregides i 2.217 traduïdes. També ha continuat amb la difusió de les seves publica-
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cions: La Llengua també és femenina , els Papers sindicals i Papèrs sindicaus (aranès), i La
Teranyina, revista d’informació sindical en català.

La UGT de Catalunya ha celebrat enguany el Congrés Nacional, la qual cosa ha comportat una
dedicació gairebé exclusiva, durant uns mesos, dels tècnics del servei lingüístic en tasques de
traducció i correcció de textos, ja que tota la documentació congressual es lliurava en català. El
servei lingüístic ha corregit 2.005 fulls i n’ha traduït  677. Ha traduït també la Normativa laboral
bàsica de les Caixes d’Estalvi: Text refós dels convenis 2001-2002 i anteriors, que és el primer
cop que es tradueix al català. Ha mantingut l’edició de la revista Les Notícies de Llengua i
Treball, amb un tiratge de 10.000 exemplars. S’han iniciat col·laboracions amb el Consorci per
a la Normalització Lingüística per tirar endavant un projecte conjunt de col·laboració en l’àmbit
de la immigració. El servei lingüístic del sindicat ha creat un grup de treball amb l’Àrea de
Llengua i Comunicació de la Fundació Comaposada i el Centre de Formació d’Adults Maria
Rúbies. En el marc d’aquest grup de treball s’han presentat dues ponències: “El català un camí
comú” i “Intercanvis lingüístics: una resposta pedagògica i intercultural”. Finalment, s’ha col-
laborat en la publicació de la Guia del delegat. Aquesta guia incorpora la necessitat de signar
els convenis en català i la inclusió de les clàusules de normalització lingüística.

Encara en el marc de la UGT de Catalunya, la Fundació Comaposada ha continuat organitzant
cursos de comunicació i llengua per a dirigents ugetistes.

La USOC ha continuat col·laborant amb el Centre de Normalització Lingüística de Ciutat Vella
de Barcelona, per fer un curs de català de primera acollida a un grup d’immigrants pakistane-
sos en el marc del conveni de col·laboració signat l’any anterior. 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 pre-
sència, amb correcció, de la llengua catalana en les comunicacions sindicals.

4.2. Les organitzacions empresarials i els seus serveis lingüístics
Algunes organitzacions empresarials disposen d’un servei lingüístic amb la mateixa finalitat de
fomentar l’ús del català en les actuacions internes de l’organització i també a les organitzacions
i empreses que hi 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 2.382 fulls i ha atès cent seixanta-cinc
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.

L’associació empresarial PIMEC-SEFES ha mantingut l’assessorament directe a les empreses
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, enguany ha estat guardonada
l’empresa Siemens, per l’esforç de difusió del català a través dels telèfons mòbils.

Finalment, el servei lingüístic de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona,
que té per finalitat garantir la qualitat de la llengua de l’organització, s’ha fet càrrec de la
revisió lingüística dels seus impresos, comunicacions i publicacions, a la vegada que ha
prestat 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 Aví-
cola.

En conjunt, aquests tres serveis lingüístics han comptat amb un ajut del Departament de Cultu-
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ra per un import de 58.200 euros, atorgat a l’empara de la Resolució de 18 de febrer de 2002
abans esmentada.

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 ca-
ràcter de norma pactada de les relacions laborals i el gran nombre de persones a qui afecten,
en conjunt, els convenis col·lectius.

El Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme 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 2002 s’han
traduït o revisat 451 documents, amb un total de 18.480 pàgines i s’ha encarregat la traducció
de 8 documents més (amb 438 pàgines). Amb l’objectiu de facilitar la tasca de traducció dels
textos dels convenis i de reduir-ne els costos s’ha estudiat la implantació d’un sistema de
traducció automàtica complementat per un sistema de traducció assistida. Aquest projecte
està previst que es posi en marxa durant l’any 2003.

El 2002 s’han publicat al DOGC 541 convenis de sector o d’empresa i altres documents de la
negociació col·lectiva.

La taula següent presenta l’evolució dels darrers anys pel que fa a la llengua de signatura dels
convenis col·lectius, la qual presenta unes dades d’ús de la llengua similars a anys anteriors.

Taula 76. Acords laborals registrats a Catalunya, per llengües. 2000-2002

Any 2000 Any 2001 Any 2002
Llengua Nombre % Nombre % Nombre %

Català 109 31,0 158 41,2  123 38

Català i castellà  55  15,6 45 11,7 38 12

Castellà 188  53,4 181 47,1 163 50

L’any 2002 hi ha hagut un increment percentual del 22% en el nombre de treballadors i treballa-
dores de Catalunya afectats per acords laborals signats en català exclusivament. El total de
treballadors afectats és de 126.033.

Taula 77. Treballadors afectats pels acords laborals registrats a Catalunya,
per llengües. 2000-2002

Any 2000 Any 2001 Any 2002
Llengua Nombre % Nombre % Nombre %

Català 91.645 10,4 146.194 24,5  126.033 46,5

Català i castellà  703.655  79,1 341.303 57,3 62.988 23,2

Castellà 93.548  10,5 108.141 18,2 82.035 30,3
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La Subdirecció General d’Afers Laborals i d’Ocupació de Girona és la que té un índex més
elevat de convenis signats només en català. Concretament, els que s’han signat en aquesta
llengua afecten el 93,9% dels treballadors. A les altres subdireccions generals el percentatge
disminueix notablement.

5.2. Les clàusules lingüístiques
El 25 de gener de 1999, la Comissió Permanent del Consell de Treball de Catalunya va aprovar
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. La taula següent
indica el nombre de convenis que incorporen aquesta clàusula.

Taula 78. Convenis col·lectius que incorporen clàusula lingüística. 2000-2002

Any Nombre Percentatge Treballadors afectats Percentatge

2000 9 2,1% 54.220 6,1%

2001 18 4,6% 200.108 33,6%

2002 (gener-octubre) 12 6% 30.043 21%

5.3. Documents laborals i altres impresos a Internet
Un dels aspectes quotidians de la vida jurídica que afecta de manera directa l’ús del català és
el de la contractació laboral. Per seguir fomentant l’ús del català en aquest àmbit, l’any 2002,
s’han revisat els 18 models contractuals, a més de 15 documents relacionats directament,
actualitzats d’acord amb la legislació estatal. Aquests documents en català s’ofereixen en ver-
sió electrònica per mitjà del web, que permet formalitzar-los directament. Cal destacar que
aquest servei és un dels més sol·licitats: de gener a juliol hi ha hagut 47.234 accessos regis-
trats a la pàgina web. Des de la intranet, la xifra és de 3.363.

D’altra banda, l’Àrea de Normalització Lingüística, a més de donar suport lingüístic per a l’ela-
boració dels impresos de caire sociolaboral del Departament, ha participat de manera més
directa en el disseny dels documents, tenint en compte el Programa d’identificació visual (PIV).
Actualment hi ha 456 impresos disponibles en aquesta base, 378 dels quals es poden consultar
a Internet.

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

En el terreny socioeconòmic, el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya ofe-
reix els seus serveis d’assessorament i formació a les empreses i organitzacions empresarials
d’implantació local, tant pel que fa a la resolució de dubtes lingüístics puntuals o a 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’auto-
nomia funcional de cada un d’aquests, que actua de fet com un servei local, és cada consell de
centre, i sovint la direcció del centre, els qui acaben establint les prioritats adaptades a la realitat
de cada localitat o territori.

A les pàgines següents es reprodueixen els gràfics on es pot observar l’evolució dels convenis
en comparació amb anys anteriors, per àmbits i per continguts.

Pel que fa al sector socioeconòmic, cal constatar que disminueix el nombre de convenis per a
plans lingüístics i s’incrementen les actuacions específiques de formació i d’assessorament, de
manera que el nombre de convenis nous amb empreses es manté, però en varia la tipologia.
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Taula 79. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística, per àmbits. 1998-2002

Empreses Organitzacions Ens locals Total

1998 74 103 14 191

1999 93 116 22 231

2000 122 110 39 271

2001 131 138 22 291

2002 130 206 92 428

Gràfic 13. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística, per àmbits. 1998-2002
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Taula 80. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística, per continguts. 1998-2002

 Assessorament Formació Assessorament Dinamització Plans lingüístics Total
    i formació       de l’ús

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

2002 72 212 44 48 52 428
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Els convenis que comporten l’aplicació d’un pla lingüístic són els més complets i els que per-
meten avaluar d’una manera sistemàtica no tan sols la tasca feta (correccions, consultes, cur-
sos, 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
comunicacions 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’actuació, es torna a passar l’Indexplà, cosa que permet veure el canvi que hi ha hagut. Durant
l’any 2002 s’ha treballat en el redisseny de l’eina Indexplà, per adaptar-la a la nova realitat
condicionada per les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i per adequar-la a les
noves certificacions de català.

Des que a Catalunya ha començat el fenomen de les noves onades immigratòries, la formació
bàsica en llengua catalana d’aquestes persones és un objectiu prioritari per a l’extensió territo-
rial del coneixement i l’ús del català, però, perquè sigui efectiva, el català ha de ser un instru-
ment que faciliti la seva incorporació i millora laboral.

Cal, per tant, sensibilitzar l’empresariat, amb arguments de qualitat en l’atenció dels usuaris,
perquè, a l’hora de contractar personal o de proposar millores laborals, tingui en compte la
capacitació per poder atendre el públic en llengua catalana.

Per aquest motiu, amb la intenció d’acostar l’oferta de serveis del CPNL a la seva demanda de
necessitats, la formació que el CPNL ofereix a les empreses s’està especialitzant i  redefinint
pel que fa a l’objectiu de la gestió lingüística, que és l’eina metodològica que l’organisme té a la
seva disposició per facilitar-los el treball en català i amb qualitat. En la línia d’adaptació dels
serveis a les necessitats, l’any 2002 s’ha treballat en l’actualització de l’eina Indexplà i també en
l’elaboració de recursos específics per sectors.

Dels convenis signats el 2002, cal esmentar de manera especial els que s’han formalitzat amb
entitats financeres: d’una banda, entre el CNL de Terrassa i Rubí Caixa Terrassa, per a un pla
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Gràfic 14. Convenis signats pel Consorci per a la Normalització
Lingüística, per continguts. 1998-2002
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lingüístic, i en segon lloc, el conveni del CNL Montserrat amb Caixa Manresa per a la revisió de
documents model, amb contraprestació econòmica.

D’altres convenis del sector socioeconòmic en el marc de programes prioritaris del 2002 que
cal ressenyar són:

- Comerç
CNL Lleida. Conveni amb l’Agrupació d’Associacions de Comerciants i Professionals de la
Zona Alta de Lleida.
Objectiu. Organitzar un servei d’assessorament lingüístic en línia, facilitar informació i materi-
als per al foment de l’ús del català, incorporar alumnes als cursos generals i confeccionar un
dossier de recursos lingüístics.

- Restauració
CNL Maresme-Mataró. Conveni amb el Gremi d’Empresaris d’Hostaleria de la Comarca del
Maresme.
Objectiu. Posar a disposició del gremi l’assessorament lingüístic del CPNL (revisió de textos,
atenció de consultes i informació sobre recursos lingüístics) i incorporar alumnes als cursos
generals.

CNL de Girona. Conveni amb la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava.
Objectiu. Organització d’una sessió de redacció de cartes i menús de tres hores amb quinze
alumnes.
CNL de Girona. Conveni amb l’Associació Costa Brava Centre.
Objectiu. Organització d’unes sessions d’estratègies comunicatives: el llenguatge com a mar-
ca de qualitat. Quinze hores amb quinze alumnes.

- Món sanitari
Des de l’any 1997, en què es va signar un conveni entre els departaments de Cultura, i Sanitat
i Seguretat Social de la Generalitat, PIMEC, l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris
(ACES) i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), el CPNL ha signat ja noranta-
tres convenis amb centres sanitaris de tot el territori de Catalunya per fomentar l’ús del català
també en aquest sector, tan important pel contacte directe amb els ciutadans.

Els convenis ofereixen als centres sanitaris els serveis per a la comunicació i per als recursos
humans, amb la finalitat de garantir que el català sigui present en tota l’activitat que desple-
guen, tant en els serveis personals que ofereixen, com en la retolació del centre i la comunica-
ció escrita amb els seus usuaris.

Des del centre sanitari, s’adquireix el compromís d’executar les accions formatives i de comu-
nicació necessàries per garantir l’atenció dels usuaris en català.

Aquest any, s’ha treballat també en l’elaboració d’un recull de recursos en línia per a l’àmbit
sanitari, per facilitar la resolució dels dubtes lingüístics amb què es poden trobar les persones
que treballen en la sanitat. S’hi inclou des del Diccionari enciclopèdic de medicina (http://
www.grec.net/home/cel/mdicc.htm) o l’accés als termes de nova creació fixats pel TERMCAT
(www.termcat.es/cercaterm) fins a la informació sobre els programes informàtics disponibles
en català o els traductors en línia.

L’any 2002, cinc CNL han signat convenis nous amb institucions sanitàries.

Dels convenis signats, cal fer referència al conveni del CNL Roses amb l’Hospital de Sant Joan
de Déu, que ja fa tres anys que incorpora la llengua catalana en els plans anuals de formació
dels seus treballadors. En aquest període, ja s’hi han impartit un total de vint cursos de català,
als quals han assistit 257 alumnes, 66 dels quals corresponen a aquest darrer curs acadèmic.
Un altre conveni significatiu és el signat pel CNL Eramprunyà amb l’Hospital de Sant Joan de
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Déu-Serveis de Salut Mental, per a l’elaboració d’un pla lingüístic: anàlisi de les necessitats
lingüístiques, definició dels perfils lingüístics, assessorament i incorporació als cursos gene-
rals.

 7. Publicitat i etiquetatge

7.1. La publicitat
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 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 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 premsa en castellà, i que la versió catalana
d’El Periódico també publica alguns anuncis en castellà. En aquests mitjans, doncs, la presèn-
cia del català a la publicitat és proporcional al pes dels mitjans en català a la societat. En
conjunt, es pot acceptar que més d’una quarta part de la publicitat que es fa a Catalunya per
mitjans convencionals és en català.

D’altra banda, a les tanques, opis i altres suports de la via pública, cada vegada hi ha més
campanyes publicitàries que utilitzen el català.

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 Gene-
ralitat i dels ajuntaments es fa exclusivament en català.

7.2. L’etiquetatge
7.2.1. L’etiquetatge de productes de consum en general: la realitat no s’adiu amb les actituds
Mentre que en la majoria de països plurilingües industrialitzats com Bèlgica, Suïssa o el Quebec,
l’etiquetatge dels productes de consum reflecteix la realitat lingüística de les societats respec-
tives, a Catalunya continua havent-hi un desequilibri considerable a favor del castellà.

La tecnologia permet fórmules per etiquetar d’una manera satisfactòria per als diferents agents
implicats en l’acte de consum (elaboradors, distribuïdors i destinataris finals del producte), però
els productes amb nom i indicacions en català o també en català són escassos. Els de caràcter
artesà, amb denominació d’origen, comarcal i de qualitat han entrat en la via de l’excepció
d’aquest judici. I ho han fet abans que l’article de la Llei 1/1998, de política lingüística, que hi fa
referència entri plenament en vigor, el 29 de gener de 2003.

També l’article 34 de la Llei esmentada regula l’etiquetatge, embalatge i instruccions d’ús dels
productes de consum en general que es comercialitzen a Catalunya. Concretament assenyala
que les informacions i dades poden figurar-hi en català. Però ni el marc legal que explicita la
voluntat de la Generalitat d’impulsar-ho, ni l’opinió favorable tant de consumidors com de direc-
tius empresarials, no aconsegueixen un resultat positiu en aquest sentit.

Efectivament, l’opinió d’empresaris i consumidors és favorable que el català sigui utilitzat en
l’etiquetatge de productes que es distribueixen a Catalunya. Així ho constata una de les en-
questes més recents que s’han dut a terme en l’àmbit socioecònomic: “Els usos lingüístics en
les grans empreses amb vocació internacional presents a Catalunya l’any 2002”. Una de les
preguntes del treball impulsat per la Direcció General de Política Lingüística fa referència a les
dades que figuren en l’etiquetatge i en l’embalatge i les instruccions d’ús dels productes distri-
buïts a Catalunya. En aquest sentit, el 60,3 % de directius de grans organitzacions estan d’acord
que hi figurin en qualsevol llengua de la Comunitat Econòmica Europea, inclòs el català. En una
escala de l’1 al 10, el grau de l’acord és del 8,76%.

L’actitud dels consumidors és igualment positiva. D’acord amb l’estudi “Llengua i activitat eco-
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nòmica a Catalunya” (1999), pel que fa a les etiquetes de productes de consum, el 81,6% dels
ciutadans opinen que la presència del català és molt o bastant escassa.

Taula 81. Actituds sobre la presència del català en les etiquetes
dels productes de consum. 1999

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

I, quant al futur desitjable, el 71,4% dels ciutadans creuen que l’ús del català hauria d’augmen-
tar en les etiquetes de productes de consum.

Taula 82. Actitud sobre la presència del català en les etiquetes
dels productes de consum. 1999

Hauria d’augmentar 71,4%
S’hauria de quedar igual 22,8%
Hauria de disminuir 1,3%
Ns / Nc 4,5%

Font: GABISE, Llengua i activitat econòmica a Catalunya, 1999

Però davant l’actitud favorable dels directius i del públic, la paradoxa és que la majoria d’empre-
ses no s’adapten a allò que pretén estimular el marc legal pel que fa als productes de consum
en general. Els arguments que es fan servir per no fer-ho es poden resumir en dos tipus: rebuig
dels consumidors no catalans i augment dels costos o complicacions logístics.

Pel que fa al primer argument, el suposat i hipotètic “rebuig de determinat sector castellanoparlant
a Catalunya i d’espanyols a fora de Catalunya”, mai no ha estat demostrat empíricament.

I en relació amb el suposat augment de costos en etiquetar també en català, segons prospec-
tives realitzades, el cost és molt petit, perfectament assumible per les empreses, i entra dins
dels efectes conjunturals, com han estat recentment l’assumpció natural de costos generats
per l’efecte informàtic 2000, l’adaptació al nou pla comptable i l’efecte euro.

La decisió dels empresaris per no etiquetar en català cal buscar-la en una prudència que no té
base empírica i que reforcen els prejudicis dels intermediaris (venedors i distribuïdors) que
pensen que “es ven igual” o que “el castellà l’entén tothom”.

L’Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català (ADEC), que té com a objectiu global po-
tenciar l’etiquetatge en català, publica cada any el catàleg Llista d’industrials i productes que
etiqueten en català, que permet de veure com evoluciona la qüestió. La corba d’empreses que
etiqueten en català és ascendent, en el sentit que el nombre augmenta en cada edició del
llibret, però la majoria d’aquestes empreses són petites o com a màxim mitjanes, mentre que
els productes de les grans organitzacions i multinacionals continuen comercialitzant productes
amb el català absent de les etiquetes, embalatges i instruccions d’ús.

La darrera edició del catàleg d’empreses i productes de l’ADEC recull un total de 1.538 empre-
ses que etiqueten en català. La taula següent mostra l’evolució del nombre d’empreses des de
1989 fins al 2002.
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Taula 83. Empreses del catàleg ADEC. 1989-2002

Any Nombre d’empreses
que etiqueten en català

1989 308
1991 447
1993 436
1994 647
1997 1.046
1999 1.538
2002 1.662

7.2.2. La Llei 1/1998 i l’èmfasi especial en l’etiquetatge de vins tranquils i caves
Vins i caves s’han convertit en un producte quotidià òptim per reflectir la imatge pública de
Catalunya i per introduir en l’àmbit de l’etiquetatge la necessària normalitat lingüística que la
societat demana des del restabliment de les seves institucions.

Aquests productes són part de la cultura d’una terra. A Catalunya els vins són especialment
emblemàtics perquè vénen de molt enrere: si el cultiu de la vinya i l’elaboració de vi s’hi va
estendre amb força a l’època de la romanització, les primeres ampolles de cava foren elabora-
des al Penedès a la segona meitat del segle XIX i representen la modernitat d’aquesta indús-
tria. L’impacte d’uns i altres en termes de consum és extraodinari i són sinònims de tradició i
prestigi.

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, posa un èmfasi especial en l’etiquetatge
dels productes catalans artesanals i amb denominació d’origen, tant per les seves connotaci-
ons culturals i d’identitat, com per la seva popularitat.

Concretament l’article 34, que fa referència a la informació dirigida a consumidors i usuaris,
estableix que les dades dels productes en general que figuren en l’etiquetatge i que es distribu-
eixen a Catalunya poden ser escrites en català, en castellà o en qualsevol de les llengües de la
Unió Europea. Però que les dades obligatòries i informacions voluntàries addicionals de pro-
ductes catalans amb denominació d’origen, comarcal i de qualitat —i igualment els de caràcter
artesà— han de constar-hi com a mínim en la llengua pròpia.

Aquest article també disposa que el Govern de la Generalitat ha de regular mitjançant regla-
ments en aquesta mateixa qüestió en la resta de productes que es comercialitzen en l’àmbit
territorial esmentat, i d’una manera especial els de tipus alimentari envasats, els perillosos i els
tòxics.

No hi ha hagut novetats en aquest darrer sentit, perquè el 2002 el Govern ha continuat conside-
rant peremptori l’etiquetatge de productes amb denominació d’origen i artesanals. Per això ha
desenvolupat accions d’impuls i de recordatori als elaboradors de vins i caves amb motiu de
l’obligada adequació a l’article 34 a partir del 29 de gener de 2003, tal com marca la Llei1/1998
en les disposicions transitòries.

Per esmentar-ne algunes: al juliol els departaments de Cultura i d’Agricultura han convocat els
productors de vins  i caves i els presidents dels consells reguladors de les denominacions
d’origen al Palau de la Generalitat. La reunió ha estat presidida pel President del Govern i pels
consellers dels departaments esmentats. Hi han estat tractades les mesures que les empreses
han d’adoptar per fer possible el compliment raonable de la normativa.
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En aquesta reunió, l’Institut del Cava (IC) i la Unió Vinícola del Penedès (UVIPE), que agrupen
els principals elaboradors no només de la comarca sinó de tot Catalunya, han acordat de fer
estudis a partir d’una enquesta comuna sobre la situació del català en l’etiquetatge dels produc-
tes de les empreses que hi pertanyen. El propòsit, segons els autors, és deixar constància de
les aportacions del sector abans de la finalització del període d’adaptació per a les empreses
segons disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

En el cas de l’IC, un 26% d’associats han contestat el qüestionari. D’aquestes empreses, el
67% etiqueten en català alguns o la totalitat dels caves que produeixen, un 32% ho fan en
català i castellà, i un 1% utilitza en l’etiquetatge les dues llengües oficials a més de l’anglès.

Pel que fa a la UVIPE, han estat un 31% els que han formalitzat l’enquesta. D’entre aquests
productors, un 77% etiqueten en català alguns o tots el vins que elaboren, un 18% ho fan de
manera bilingüe, i un 5% en tres llengües, és a dir en anglès a més de català i castellà.

Els autors de l’estudi conclouen que els elaboradors de vins i caves que no han contestat
l’enquesta no utilitzen el català en etiquetes i contraetiquetes dels seus productes.

Si es comparen aquestes dades amb les de l’estudi “Els usos lingüístics a les indústries
elaboradores de vi i cava del Penedès”, realitzat el 1998 per l’Institut DEP entre els associats a
la Unió Vinícola del Penedès (UVIPE) i a la Unió de Criadors i Elaboradors de Vins Espumosos
(UCEVE), que el 2000 es va dissoldre per constituir-se en l’Institut del Cava, resulta que hi ha
hagut un increment significatiu de l’ús del català en l’etiquetatge dels productes del cas: aquell
any 1998, un 22 % de caves i un 17% de vins incloïen aquesta llengua en etiquetes i
contraetiquetes, mentre que, segons es despren dels estudis que han dut a terme les esmen-
tades associacions, el 2002 han passat a ser d’un 31% i d’un 26% respectivament. Tot i això,
són encara majoria els elaboradors que no s’adeqüen al que estableix la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política Lingüística.

En la mateixa línia d’impuls i foment, també s’ha col·laborat en l’edició de l’opuscle Llista d’in-
dustrials productors d’aigües, caves i vins que etiqueten en català (2002), de la qual l’ADEC
s’ha encarregat. Ha estat la primera vegada que s’ha publicat un llibret monogràfic sobre aquests
productes.

L’evolució en el nombre d’empreses de vins, caves, licors i vinagres que etiqueten en català
en el catàleg de l’ADEC des de 1984 fins a 2002 és la que indica el gràfic 15.

Aquestes dades comptabilitzen els fabricants que elaboren tots o algun producte en català dins
la categoria de vins, caves, licors i vinagres; i per tant va més enllà del que són exclusivament
denominacions d’origen. En qualsevol cas no deixen de ser d’interès per veure que, si bé la
situació no és encara l’òptima, el nombre d’empreses d’aquest sector que etiqueten en català
s’ha anat incrementant any rere any.

El gràfic que s´ha reproduït, tot i tenir com a font estadística les publicacions de l’ADEC, prové
de l’estudi “El català en l’etiquetatge de vins i caves”, que ha dut a terme la Plataforma per la
Llengua entre el desembre de 2001 i el febrer de 2002. Es tracta d’una referència obligada per
a la radiografia d’aquest sector amb més volum de negoci i de projecció d’entre tots els produc-
tes amb denominació d’origen (DO) catalanes.

L’estudi “El català en l’etiquetatge de vins i caves a Catalunya” es basa sobretot en les dades de
diversos treballs de camp. El primer se centra en els vins, caves de gran consum de cellers
amb DO produïts a Catalunya, que tenen una presència molt forta en supermercats i hipermer-
cats de les principals cadenes a Barcelona i Lleida.

Pel que fa a cellers elaboradors de vins, són quinze els que hi tenen més implantació (vegeu el
gràfic 16).
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Pel que fa als caves, són nou les empreses i vint-i-nou els productes més representatius en
termes de gran consum. Tot i que majoritàriament els productes no s’han adaptat a la legislació,
en quatre de les nou empreses hi ha productes que s’hi adeqüen; això succeeix amb Codorníu,

Notes: Bodegues Roqueta elabora vins de taula que no tenen DO però que són molt estesos.
Entre parèntesis, el nombre de productes de cada celler.
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Gràfic 15. Nombre d’empreses de vins, caves, licors i vinagres
que etiqueten en català. 1984-2002
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Gràfic 16. El català en els cellers presents en més de tres grups de distribució diferents.
Desembre 2001-febrer 2002
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Josep Masachs, Freixenet en el Canals i Nubiola Brut Nature (també el René Barbier Mediterranean,
tot i no haver estat inclòs a la llista perquè no és prou majoritari) i Montferrant. Tant Juvé y Camps,
com Chandon, Castillo de Perelada, Jaume Serra i Marquès de Monistrol, no tenen cap producte
etiquetat en català. Raimat (de Codorníu) té l’etiqueta en català i la contraetiqueta en castellà, per
bé que s’ha comptabilitzat en un 75% com a etiqueta en castellà pel gruix d’informació. Pel que fa
als primers productes en vendes, cal tenir present els casos d’Anna de Codorníu (Codorníu) i
Carta Nevada (Freixenet); mentre que el primer cas està plenament normalitzat, ni Carta Nevada
ni tan sols Cordon Negro (el segon en importància de Freixenet), són etiquetats en català.

Taula 84. L’ús del català en els caves més abundants en superfícies de lliure servei.
Desembre 2001-febrer 2002

Empreses Producte No s’adequa a la llei; Sí; el català és
no etiqueta en català plenament present

en l’etiquetatge

Anna de Codorníu sí
Codorníu Gran Cremant no
Mediterrània sí
Codorníu Extra no

Codorníu Delapierre (Glacé, Clàssic,
Brut Tradición) no
Rondel Carta de Oro no
Raimat (Brut i Brut Nature) no vegeu nota a
Bach Extríssimo (Brut Nature) no

Freixenet Carta Nevada no
Freixenet Cordon Negro no
Canals i Nubiola (Brut i Semi-sec) no
Canals i i Nubiola Brut Nature sí

Freixenet Conde de Caralt (Brut Nature
 i Blanc de Blancs) no
Castellblanch (Gran Cremant,
Brut Zero, Dos Lustros) no
Segura Viudas no

Juvé y Camps Juvé y Camps Brut Natural,
Reserva Brut Cinta Púrpurea no

Montferrant Montferrant (Grapa, Blanes
Nature, Tradició) no vegeu nota b

Masachs Luís de Vernier (Brut, Brut
Nature, Gran Vernier) sí

Chandon Chandon Brut no

Castillo Castillo de Perelada (Brut,
de Perelada Semi-seco) no

Jaume Serra Brut Reserva no

Marquès Marquès de Monistrol (Reserva
de Monistrol de l’Hereu, Reserva Brut) no

Notes: (a) Malgrat que l’etiqueta és plenament en català, la contraetiqueta, on hi ha més informació, és només en
castellà.
(b) Malgrat que aquests productes són presents en etiquetatge en català, pràcticament en la totalitat de les obser-
vacions eren etiquetats només en castellà.
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S'adequa a la llei
(el català hi és plenament present)

18%

No s'adequa a la llei
82%

Gràfic 17. Ús del català en els caves més presents en superfícies
de lliure servei. Desembre 2001-febrer 2002

S'adeqüen a la llei
44%

No s'adeqüen a la llei
56%

Gràfic 18. Presència del català entre els cellers de caves
 als quals pertanyen aquests productes. Desembre 2001-febrer 2002

Altres empreses com Sumarroca o Raventós i Blanc, també força presents en superfícies de
lliure servei, etiqueten exclusivament en català els seus productes (vegeu la taula 84).

L’estudi “El català en l’etiquetatge de vins i caves” dedica un altre apartat als usos lingüístics en
els vins d’alta qualitat, en els quals l’etiquetatge va íntimament lligat al prestigi de qualitat del
producte. Sovint es tracta de cellers diferenciats respecte als vins de gran consum, amb pro-
duccions limitades i vins molt sovint destinats a l’exportació en un alt percentatge. Són produc-
tes destinats a un consumidor més selecte i especialitzat.

En aquest cas, l’estudi de la Plataforma per la Llengua ha tingut en compte tots els vins i caves
de denominació d’origen produïts a Catalunya i a les illes Balears que segons una de les guies
més reconegudes dels sector (Guía Peñín de los vinos de España, Pi & Erre Ediciones, Madrid
2001) són vins d’alta qualitat. S’han classificat els resultats segons productes. S’hi especifiquen
els que s’adeqüen a la Llei de política lingüística i els que no:
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Taula 85. Vins i caves que s’adeqüen a la Llei de política lingüística. Desembre 2001-febrer 2002

Empresa Producte No s’adequa Sí; el català Sense
a la llei; és plenament dades
no etiqueta present en
en català l’etiquetatge

Bod. Finca Luzón María Jesús Tinto Dulce
Albet i Noya Albet i Noya tempranillo

Albet i Noya Syrah
Álvaro Palacios L’Ermita

Finca Dofí
Castillo de Perelada Gran Claustro Brut Nature
Celler Bàrbara Forés Coma d’en Pou
Celler de Capçanes Flor de Primavera
Celler Mas Foraster Josep Foraster
Celler Olivé Contí Oliver Contí negre
Celler Vall Llach Vall Llach
Cellers Puig i Roca AVGVSTVS Chardonnay

Blanco

Cims de Porrera Cims de Porrera negre
Codorníu Jaume de Codorníu
Costers Dolç de l’Obac dolç negre
del Siurana Clos de l’Obac  tinto
Freixenet Freixenet Reserva Real Brut

Cava

Jané Ventura Jané Ventura Mas Vilella negre
Mas Comtal Pétrea Chadonnay blanc

Pétrea Merlot
Mas d’en Gil Coma Vella negre

Coma Blanca  blanc
Mas Estela (Soda) Estela Garnatxa negra dolç
Miquel Oliver AIA  Negre
Parxet Parxet Brut nature
Raimat Raimat Mas castell  tinto
(Codorníu) Raimat Cabernet Sauvignon

tinto

Raimat Chardonnay
Selección Esp.

Sumarroca Sumarroca Gran Reserva
Brut Nat.

Torres Gran Viña Sol Chardonnay blanco
Milmanda  blanco
Grans Muralles
Reserva Real
Waultraud Riesling

Vall Baldomar Baldomà  tinto
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Tal com es desprèn d’aquestes dades, el català és clarament majoritari, tant en productes com
en empreses que elaboren vins d’alta qualitat. L’adequació a la Llei és particularment evident
en el percentatge de cellers adaptats (61%). Això també és força explícit en les empreses que
exporten fora de l’Estat espanyol una part important de la producció (el 87% de les empreses
etiqueten en català). És evident que la presència del català va lligada a la qualitat del producte,
o si més no aquesta és de llarg la política lingüística presa per la majoria de productors de vins
d’alta qualitat.

En el cas concret dels cellers grans (on el % disminueix), set en total, tres (Sumarroca, Celler
de Capçanes i Codorníu) tenen aquests productes en català i quatre (Raimat, Castillo de
Perelada, Torres, Freixenet) els tenen en castellà. Dins d’aquests quatre, però, tant Freixenet

S'adeqüen a la llei
(el català hi és plenament present)

87%

No s'adeqüen a la llei
13%

Gràfic 20. Presència del català en l’etiquetatge per al total de cellers amb més
d’un 50% d’exportació fora de l’Estat espanyol. Desembre 2001-febrer 2002

S'adeqüen a la llei
(el català hi és plenament present)

61%

No s'adeqüen a la llei
43%

Gràfic 19. Presència del català per al total de vint-i-tres cellers
 que elaboren vins d’alta qualitat. Desembre 2001-febrer 2002
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com Raimat (de Codorníu) són empreses que tenen altres productes etiquetats en català. Així,
d’entre els grans productors amb vins d’alta qualitat dos de set (un 29%) no tenen en el moment
en què s’ha efectuat l’estudi cap producte al mercat etiquetat en català. Es tracta de Castillo de
Perelada i Miguel Torres.

Atesos els resultats obtinguts en l’estudi “El català en l’etiquetatge de vins i caves” les conclusi-
ons més destacables són les següents:

Molt majoritàriament els directius estan d’acord que els productes catalans venuts a Catalunya
estiguin etiquetats en català. Quan consideren que hi ha problemes de distribució, afirmen que
són sempre en el mercat de fora de Catalunya.

Majoritàriament, s’accepta que etiquetar en català no comporta costos rellevants en termes
logístics, de referenciació, de gestió o de producció.

Es considera avantatjós etiquetar en català quan els productes es dirigeixen al mercat català, o
quan es tracta de productes que tenen una identificació amb el seu origen territorial.

Les principals empreses de productes de gran consum de vins i caves no s’adeqüen a la Llei de
política lingüística, especialment en els de més consum a Catalunya.

Es preveu un increment de les etiquetes en català amb motiu de la regulació legislativa que
entra plenament en vigor a partir del 29 de gener de 2003.

Hi ha una evolució positiva en els darrers anys, amb un increment general de l’etiquetatge en
català en aquest tipus de productes: Codorníu, Freixenet... les grans empreses del sector in-
compleixen majoritàriament la Llei (Torres, Castillo de Perelada, Juvé i Camps, Masia Bach...).

L’etiquetatge en català és clarament majoritari en els vins i caves d’alta qualitat; especialment
en els vins per exportar.

8. Les entitats de la societat civil

Els eslògans de les primeres campanyes de normalització lingüística en la dècada dels 80
posaven èmfasi en el fet que l’increment de l’ús social del català depenia del conjunt de la
societat. Les institucions tenien el mandat d’establir una estratègia d’impuls lingüístic i de regu-
lar-ne l’ús per llei perquè els drets dels ciutadans fossin respectats. Però la societat civil tenia el
deure moral de no claudicar en l’ús de la llengua pròpia de Catalunya per tal que recuperés el
terreny perdut durant tants anys de conculcació programada i sistemàtica des d’un govern no
democràtic. “El català, cosa de tots” i “El català depèn de vostè” són exemples de campanyes
de sensibilització d’aquell període.

Les entitats van ser —i continuen sent— expressió de la societat civil en aquest sentit. A través
d’organitzacions i associacions cíviques i culturals s’ha incidit favorablement en l’extensió de
l’ús del català. De vegades a partir d’accions puntuals de manifest i denúncia; d’altres de cons-
cienciació; i també de campanyes perfectament planejades que han seguit una estratègia i han
tingut una duració més llarga.

En aquest nou segle, les entitats continuen impulsant de manera decidida l’ús del català. Cons-
cients que en alguns àmbits i sectors —sobretot socioeconòmics i oficials de l’administració de
l’Estat—  el català no ha arribat a una situació d’equilibri en relació amb el castellà, aquestes
ONG de la llengua actuen de manera voluntària i tenaç en apartats concrets i demostren que la
consciència social continua sent viva i sensible en relació amb la llengua en què es basa la
identitat de Catalunya.
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Un reflex tangible d’això és el portal d’internet entitats.info (www.entitatsinfo) creat per entitats
com a plataforma de comunicació i d’intercanvi d’experiències entre les que treballen per la
llengua. Són vint-i-set les associacions que en formen part.

El 2002, el Departament de Cultura ha establert el Cens d’entitats que promouen l’ús de la
llengua catalana per estimular-les a continuar treballant en aquest àmbit tan significatiu per a
Catalunya. El DOGC de 26 de març (núm. 3603) ha publicat l’Ordre del conseller de Cultura
sobre el Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana. Els donatius a
les fundacions i associacions inscrites en el cens suposen des de llavors una deducció en
l’impost sobre la renda de les persones físiques. Així ho estableix l’article 1 de la Llei 21/20001,
de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, publicada el passat 31 de desembre.
La Llei fixa la deducció en el 15 per 100 de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10
per 100 de la quota íntegra autonòmica.

L’Ordre publicada precisa  que “s’entén per foment de la llengua catalana la realització d’activi-
tats que promouen les actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el conei-
xement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets, i també la investigació
sobre la llengua catalana o la seva situació”. Les entitats que s’han inclòs en el cens han de
presentar una memòria anual d’activitats a la Direcció General de Política Lingüística. Són les
següents.

Taula 86. Entitats incloses en el Cens d’entitats que promouen l’ús de la llengua. 2002

1 Associació Amics de la Bressola
2 Associació de Cantants i Intèrprets Professionals en Llengua Catalana - ACIC
3 Associació Cultural Músics per la Llengua
4 Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català  -ADEC
5 Associació d’Editors en Llengua Catalana
6 Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
7 Associació Llengua Nacional
8 Associació per a la Llengua “El Raig”
9 Associació de Publicacions Periòdiques en Català  -APPEC

10 Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l’Alguer
11 Ateneu d’Acció Cultural ADAC
12 Bloc d’Estudiants Independentistes  -BEI
13 Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques  -CIEMEN
14 Centre d’Agermanament Occitano- Català  -CAOC
15 Coordinadora d’Associats per la Llengua  -CAL
16 L’Esbarzer
17 Fundació Congrés de Cultura Catalana  -FCCC
18 Grup Català de Sociolingüística
19 Institut d’Estudis Eivissencs
20 Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana -IPECC
21 Joves de Mallorca per la Llengua
22 Organització pel Multilingüisme

El 2002, Òmnium Cultural, una de les entitats amb una trajectòria històrica que ve de més lluny,
ha atès consultes i queixes sobre drets lingüístics. Ho ha fet d’entrada atenent dubtes i donant
informació als ciutadans a través del  Gabinet Jurídic, i en algunes ocasions traslladant queixes
als responsables polítics de qui depenen serveis i organismes públics concrets. L’Institut Naci-
onal d’Estadística, empreses de serveis públics de transport i comunicacions com RENFE,
Correus i Telefónica han estat algunes de les organitzacions on s’han iniciat expedients per
queixes tramitades des d’aquest gabinet.

Les accions d’Òmnium Cultural en l’àrea de la restauració, l’hoteleria i els mercats municipals han
estat igualment destacables. La Generalitat de Catalunya ha donat suport a aquesta entitat, i
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també a l’ADEC (Associació en Defensa de l’Etiquetatge en Català), la Plataforma per la Llengua,
la CAL (Coordinadora d’Associats en Llengua Catalana), l’Organització pel Multilingüisme i al
CIEMEN  (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions) i la Fundació
Congrés de Cultura Catalana per a actuacions en diferents àmbits socials.

A més de la restauració, que ha estat un dels sectors on ha actuat Òmnium Cultural informant
els establiments del que estableix la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el
sentit que és obligatori tenir la carta com a mínim en català, entre la Plataforma per la Llengua
i l’ADEC s’ha continuat la campanya “A taula en català”. Es tracta de promoure l’etiquetatge en
català dels productes que més són a taula, com ara oli, aigües, vins, etc.

L’ADEC ha treballat també en un nou front: la retolació d’immobles (ascensors, pisos, porters
electrònics...). Ho ha fet a través d’immobiliàries, constructores i organismes de l’administració
amb competències en aquest terreny.

La Plataforma per la Llengua s’ha distingit sobretot per accions rellevants en grups d’establi-
ments com IKEA, organitzacions com Renault, Nescafé i Audi, i empreses de serveis públics
com Telefònica. L’ús del català en la publicitat i l’atenció al client ha estat l’objectiu principal de
l’impuls. I també cal destacar la mobilització a favor del cinema en català que ha aconseguit
durant el 2002.

El CIEMEN, que treballa per la divulgació i promoció del català en el marc europeu i internaci-
onal, ha organitzat l’exposició “Les llengües, un gran tresor”, que ha visitat diferents poblacions
catalanes en el 2002. L’agenda ja és completa per al 2003.

L’Organització pel Multilingüisme i la CAL són dues altres entitats que treballen per la promoció
del català que mereixen ser esmentades. La primera ha continuat la campanya “Segells plu-
rals” i “Documents plurals”. Tenen com a finalitat augmentar la utilització  del català, el basc i el
gallec en els segells postals —en aquests moments, ja s’han editat alguns segells que incorpo-
ren les llengües esmentades—, i en els documents oficials dels ciutadans, respectivament.
Totes dues campanyes es fan amb associacions d’altres autonomies amb llengua pròpia, com
Galícia i el País Basc. En el concurs Pinta el teu segell, organitzat en el marc de la primera
campanya, amb la col·laboració del Servei d’Ensenyament del Català (SEDEC), hi han partici-
pat dos-cents centres escolars catalans, amb un total de 10.000 treballs.

La CAL, que projecta les seves actuacions en la línia de reclamar un major ús social del català
en tots els àmbits que li són propis, vetllant alhora per la seva unitat, ha organitzat el
“Correllengua”. Aquesta manifestació, que encapçala la Flama de la Llengua Catalana, traves-
sa els territoris de parla catalana, i a l’última edició més de dos-cents ajuntaments hi han donat
suport. La campanya “Català, llengua d’acollida” s’ha desplegat per primera vegada amb la
finalitat de facilitar la integració cultural i lingüística de les immigrants que han arribat recent-
ment.

També la Fundació Congrés de Cultura Catalana ha treballat en aquest sentit i ha organitzat les
Jornades de Reflexió sobre Ensenyament i Llengua en Relació amb els Col·lectius d’Immi-
grants.

El Bloc d’Estudiants Independentistes, amb la col·laboració de la Plataforma per la Llengua, ha
impulsat també l’ús del català en un àmbit especialment important per al futur: el dels joves
universitaris. Efectivament, aquest col·lectiu ha posat en marxa mecanismes i accions de sen-
sibilització dirigits tant als estudiants catalans com als que arriben en el marc dels programes
Erasmus i Sèneca. L’objectiu ha estat demostrar que és compatible una universitat oberta amb
l’ús del català a les classes. Aquesta campanya continuarà durant el 2003.
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XIV. LA COOPERACIÓ AMB ALTRES TERRITORIS DE PARLA CATALANA

1. El marc legal

Amb la finalitat de facilitar l’adopció de polítiques comunes que contribueixin a superar els
dèficits d’ús i d’estatus del català, la disposició addicional segona de la Llei de política lingüísti-
ca 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 fomen-
tar l’intercanvi 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. Col·laboració amb el Govern Balear

La cooperació en matèria de política lingüística entre els governs de Catalunya i de les Illes
Balears es va formalitzar el 17 d’abril de l’any 2000, amb la finalitat de rendibilitzar els esforços
dels dos governs per a la promoció de la llengua. En aquest marc estable de col·laboració
s’inscriuen actuacions conjuntes en diversos camps, com ara la difusió de la terminologia ela-
borada pel TERMCAT; la col·laboració en matèria de cinematografia, que fa possible l’exhibició
a les Illes de les pel·lícules que es doblen al català amb el suport de la Generalitat; la col·-
laboració en el camp de la formació de personal tècnic; les publicacions conjuntes, i la creació,
enguany, de l’Institut Ramon Llull, el consorci encarregat de la projecció exterior de la llengua i
la cultura catalanes.

L’estreta col·laboració duta a terme durant aquests dos anys s’ha materialitzat en nombroses
actuacions i publicacions conjuntes durant el 2002, que esmentem a continuació.

2.1. L’edició de les obres completes de Pompeu Fabra
Les obres de Pompeu Fabra no es troben a disposició del públic ni dels erudits o estudiosos de
la llengua, tot i el seu innegable interès per al prestigi de la llengua catalana i la utilitat que tenen
per al seu estudi i per a la romanística internacional. Atesa la importància de l’obra de Fabra en
el procés de codificació del català modern i les circumstàncies que concorren en aquest pro-
cés, s’ha realitzat un estudi científic acurat, amb l’objectiu d’editar posteriorment, amb caràcter
d’edició nacional, les obres completes de Pompeu Fabra. Dirigeixen el projecte Joan Solà,
membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i Joaquim Mir, estudiós de l’obra
de Fabra, que n’han estat els promotors. Hi participen la Generalitat de Catalunya, el Govern de
les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Catalans. Tant la Generalitat de Catalunya com el Govern
de les Illes Balears han donat suport institucional a l’Institut d’Estudis Catalans, són part en el
conveni per contribuir al finançament del projecte i per promoure, alhora, el coneixement i el
prestigi de la llengua i la consciència d’unitat lingüística entre tots els territoris de parla catalana.

2.2. El Diccionari català-valencià-balear d’Alcover i Moll
Al desembre de 2000 es va signar un conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Govern de
les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Catalans per a la informatització del Diccionari català-valen-
cià-balear; la realització del projecte l’assumia l’Institut i havia d’estar enllestit en el termini
màxim de tres anys des de la signatura del conveni. D’acord amb el pla de treball, enguany ha
finalitzat aquest projecte, que revalora l’obra d’Alcover i Moll i permet aprofitar millor la informa-
ció que conté. (Vegeu també capítol XVI, 1.1, pàg. 184)

2.3. L’Any Francesc de Borja Moll
El Parlament de les Illes Balears ha declarat, el mes de març de 2002, l’any 2003 com a Any
Francesc de Borja Moll, en reconeixement a la tasca meritòria del lingüista i editor en l’estudi i
la difusió de la llengua catalana a les Illes Balears i al conjunt del domini lingüístic. El Govern de
la Generalitat ha acordat, el 3 de desembre de 2002, adherir-se a la celebració, el 2003, de
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l’Any Francesc de Borja Moll, organitzada pel Govern de les Illes
Balears. Les actuacions programades i les informacions relacio-
nades amb aquesta celebració es podran consultar al web <http:/
/www.uib.es/borja_moll>.

2.4. El català en el web del Parlament europeu
La Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears han
demanat, al desembre de 2002, l’ús del català en el web del Par-
lament europeu, per mitjà d’una carta escrita en català i en an-
glès, i signada de manera conjunta, que han enviat al seu presi-
dent, l’irlandès Pat Cox. En aquests moments es pot accedir al
web a partir de les onze llengües oficials i s’ofereix informació en
les dotze llengües dels tretze estats candidats a la incorporació,
inclòs el turc.

2.5. Doblatge de pel·lícules al català i impuls al vídeo i al DVD en
català

Ha continuat vigent la col·laboració en la promoció del cinema doblat al català en els respectius
àmbits territorials; la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears ha partici-
pat en els costos del doblatge de les pel·lícules subvencionades per la Generalitat de Catalunya.
En aquest exercici s’han doblat catorze títols (Vanilla Sky; ET, l’extraterrestre; Star Wars Episo-
di II: L’atac dels clons; Spirit, el cavall indomable; Jimmy Neutró, el nen inventor; Doraemon i els
pirates dels mars del sud; L’edat de gel; Spider-man; Quan érem soldats; Scooby doo; Un final
made in Hollywood; Harry Potter i la cambra secreta; El planeta del tresor, i Mor un altra dia).

2.6. Presència a fires internacionals
En l’àmbit de la projecció exterior, els dos governs han participat a les principals fires internaci-
onals de temàtica lingüística: Expolangues, a París; Expolingua, a Madrid, i Expolingua, a Berlín.

2.7. El fullet divulgatiu El català, llengua d’Europa
Aquest fullet, preparat especialment per a les anteriors fires internacionals, s’ha presentat en
les noves versions en gallec i basc, en format PDF. La publicació, promoguda conjuntament per
la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, s’ha fet amb l’objectiu de divulgar la
realitat de la llengua catalana i situar-la en el context europeu. Aquestes versions s’afegeixen a
les que ja eren disponibles en català, aranès, castellà, francès, anglès, alemany, neerlandès,
italià, polonès, rus, hongarès i txec, a l’apartat de publicacions del web Llengua catalana.

2.8. L’Institut Ramon Llull
El conveni de creació de l’Institut Ramon Llull, que té com a finalitat la projecció exterior de la
llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa, en especial la literària, ha estat signat, el dia
5 d’abril de 2002 a Palma de Mallorca, pels presidents de Catalunya i de les Illes Balears, Jordi
Pujol i Francesc Antich. (Vegeu el Capítol XV, dedicat a la projecció exterior.)

2.9. El pla de formació especialitzada 2002
S’ha col·laborat amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears en
l’àmbit de la formació de personal i de tècnics en matèria de política lingüística, amb l’intercanvi
de tècnics per oferir i per rebre l’esmentada formació, de manera que s’aprofitin les experiènci-
es respectives i s’ofereixi una formació que tingui en compte la realitat de la totalitat del domini
lingüístic.

Concretament, s’han realitzat sis cursos de formació adreçats a la xarxa d’assessors lingüís-
tics de les Illes: La revisió i la postedició de textos i les noves tecnologies; Els recursos en línia
d’interès per a l’aprenentatge de la llengua catalana; Qüestions de llengua VI; Formació bàsica
de legislació lingüística; Sociolingüística aplicada a la dinamització, i Recursos en línia d’interès
per al llenguatge jurídic.
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2.10. La revista Llengua i Ús
Arran del conveni marc signat el passat 17 d’abril de 2000, la revista Llengua I Ús compta amb
representants del Govern de les Illes Balears al consell de redacció. Durant el 2002 s’han
continuat publicant amb regularitat articles, ressenyes i notes referents a projectes i a activitats
realitzats en el marc de la política de foment de l’ús del català que impulsen les institucions de
les Illes Balears.

2.11. Terminologia
En l’àmbit de la normalització conceptual, s’ha preparat el material que es farà servir en la
sessió de normalització de termes de l’àrea del golf, prevista per al primer semestre de l’any
2003. La presència d’especialistes de les federacions catalana i de les Illes Balears, d’àrbitres,
de jugadors i de periodistes especialitzats, permetrà tractar adequadament prop de cent casos
terminològics que presenten dificultats conceptuals.

Durant aquest any s’ha preparat el Glossari de 300 termes de ginecologia en català, elaborat a
partir d’una selecció de termes proposada pels especialistes vinculats a la Revista de ginecolo-
gia catalana. El glossari inclou els equivalents castellans i anglesos, i s’ha fet en col·laboració
amb les direccions generals de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i del Govern
de les Illes Balears. Es preveu publicar-lo com una separata de la revista durant el primer
trimestre de l’any 2003.

També s’ha preparat l’edició del Diccionari de les arts, elaborat per Jaume Salvà, amb el suport
del Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears. El TERMCAT ha realitzat la
revisió terminològica dels 1.400 termes catalans que recull, que estan relacionats amb les arts
decoratives i els procediments, les tècniques, els materials i els instruments de la pintura, el
gravat i el dibuix, l’escultura, l’arquitectura i l’urbanisme. El Diccionari conté definicions i equiva-
lències en castellà.

S’ha fet la revisió terminològica d’una col·lecció de tríptics elaborada per la Direcció General de
Política Lingüística de les Illes Balears i dedicada a la terminologia bàsica d’alguns esports
d’àmplia difusió. Els cinc tríptics revisats estan dedicats a l’handbol, el bàsquet, el futbol, la
gimnàstica i la natació.

S’ha iniciat l’elaboració d’un lèxic que contindrà els termes d’ús més habitual en l’àmbit notarial,
amb definicions i equivalents en castellà. Es preveu d’editar-lo l’any vinent amb el suport i l’asses-
sorament tècnic del Col·legi de Notaris de Catalunya i del Col·legi Notarial de les Illes Balears.

3. Col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Andorra

Amb l’objectiu de fomentar l’autoaprenentatge, la Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya ha establert relacions amb els centres d’autoaprenentatge i els ha
tramès materials. Ha cedit els materials per a l’obertura de 2 nous centres d’autoaprenentatge,
que ja s’han posat en funcionament, a Encamp (Andorra) i a Eivissa. A les Illes Balears hi ha
quatre centres d’autoaprenentatge, que funcionen coordinats per Paraula, Centre de Serveis
Lingüístics; a Andorra n’hi ha tres, que depenen del Govern d’Andorra.

Els governs d’Andorra i les Illes Balears han organitzat el Primer Campus Universitari de Llen-
gua Catalana a Andorra (Encamp) i a Mallorca (Artà), adreçat a universitaris de tot el món que
estudiïn català en alguna facultat situada en un territori que no sigui de parla catalana.

La Direcció General de Política Lingüística de Catalunya ha col·laborat, juntament amb el Go-
vern de les Illes Balears i el Govern d’Andorra, en l’edició de 28.000 catàlegs i 40.000 tríptics
dedicats als vídeos i DVD en català, que s’han distribuït als punts de venda i a les oficines dels
departaments de Cultura dels governs de Catalunya, de les Illes Balears i d’Andorra.
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El TERMCAT ha constituït l’Antena de Terminologia, un instrument de cooperació amb els
principals mitjans de comunicació escrits i orals en llengua catalana, amb l’objectiu principal de
fer més fàcil la identificació de necessitats concretes de terminologia i d’afavorir la implicació en
el procés de normalització i difusió de termes en català. En l’Antena de Terminologia hi han
participat tres mitjans de comunicació d’altres territoris de parla catalana: Diari de Balears,
Premsa Andorrana, i Ràdio i Televisió d’Andorra.

D’altra banda, el Diccionari d’hoteleria i turisme del TERMCAT, que es va editar el 2001 amb la
col·laboració del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, el Govern d’Andorra i el de les
Illes Balears, es va presentar el dimecres 23 de gener, en un acte presidit pel ministre de
Turisme i Cultura del Govern d’Andorra, Enric Pujal; el conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Vilajoana, i el conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears,
Damià Pons. L’acte va tenir lloc a la sala d’actes del Palau Marc de Barcelona. Posteriorment,
el dijous 14 de febrer, s’ha presentat a Palma.

El TERMCAT, amb la col·laboració dels governs de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, ha
continuat l’elaboració del Diccionari general de l’esport, que aplegarà en un volum els termes
més representatius del món de l’esport (més de 10.000), ordenats alfabèticament i definits, i
amb equivalències en castellà, francès i anglès. També durant l’any s’han continuat actualitzant
les informacions dels esports olímpics, dels quals ja hi ha un diccionari publicat.

4. Col·laboració amb el Govern Balear i altres institucions

4.1.  III Simposi sobre l’Ensenyament de la Llengua a No Catalanoparlants a Vic
La Generalitat de Catalunya (per mitjà dels departaments de Cultura, Ensenyament, Benestar
Social i Família, i Universitats, Recerca i Societat de la Informació), el Govern de les Illes
Balears (a través de la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i
Cultura), la Universitat de Vic i el Consorci per a la Normalització Lingüística han col·laborat en
l’organització del 3r Simposi sobre l’Ensenyament del Català a No Catalanoparlants, que ha
tingut lloc a Vic. S’hi han inscrit 600 persones i s’hi han presentat 137 comunicacions o tallers,
xifra que incrementa notablement els 90 de l’edició anterior, celebrada l’any 1991.

Els objectius del simposi han estat conèixer la situació actual de l’ensenyament del català als
alumnes de parla familiar no catalana en els diferents nivells educatius, intercanviar experiènci-
es i recerques encaminades a difondre el coneixement i l’ús del català entre els que no el tenen
com a llengua familiar i apuntar noves línies d’actuació a partir de la reflexió i el debat.

4.2. Trobada sobre la Diversitat Lingüística  “Partnership for Diversity”
Aquesta Trobada ha estat organitzada per l’European Bureau for Lesser Used Languages
(EBLUL) i ha tingut lloc a Palma de Mallorca; s’hi han reunit representants de Catalunya, Galícia,
les Illes Balears i el País Basc per debatre la política lingüística a l’Estat espanyol.

4.3. VI Jornades de Normalització Lingüística i Ensenyament: “La llengua i els joves: el futur de
la llengua catalana”
Aquestes Jornades, que han tingut lloc a Eivissa, han estat organitzades per les federacions
d’ensenyament i els serveis lingüístics de Comissions Obreres del País Valencià, Catalunya i
les Illes Balears, amb el suport del Consell d’Eivissa i Formentera i dels governs català i balear.

4.4. VIII Trobada de Centres d’Autoaprenentatge
En aquesta Trobada, que ha estat organitzada conjuntament amb l’Autoritat Portuària del Port
de Barcelona, hi han participat 170 persones entre assessors, professors, tècnics i responsa-
bles de 85 centres de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord,
Andorra, Galícia, el País Basc i Madrid.
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4.5. La revista Terminogramme
Aquesta revista quebequesa dedica un número a la política lingüística als països de parla
catalana: s’hi tracta l’estat de la planificació lingüística a Catalunya, al País Valencià, a les Illes
Balears, a l’Aragó, a la Catalunya del Nord, a l’Alguer i a Andorra, i també el règim jurídic de la
llengua catalana. L’edició d’aquest material és fruit de la col·laboració que mantenen els go-
verns català i quebequès en l’àmbit de la política lingüística.

5. Col·laboració amb el Govern andorrà

S’ha preparat per a l’edició el Tríptic d’Internet, que conté una seixantena de termes en català,
acompanyats de la categoria gramatical, els sinònims, les abreviatures i les sigles correspo-
nents, equivalències en castellà i en anglès i notes d’ús complementàries.

Està previst de publicar-lo durant l’any 2003 amb la col·laboració del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística, el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, i el Govern d’Andorra.

La Terminologia de fires i congressos, elaborada amb la col·laboració dels governs de Catalunya
i Andorra, conté 230 termes relacionats amb el món dels congressos i les fires.

6. Col·laboració amb la Catalunya del Nord

Pel que fa a l’ensenyament a adults, s’ha donat suport a Òmnium Cultural de la Catalunya del
Nord per a l’organització de 22 cursos, als quals van assistir 336 alumnes de les poblacions
d’Alenyà, Rià, Sant Llorenç, Canet, Perpinyà, Portvendres, Font-romeu, Salses, Elna, Sureda,
Cabestany, Cànoes, Illa i Banyuls.

El col·lectiu de Professors de Català per a Adults de la Catalunya Nord, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Perpinyà, ha administrat les proves de català de la Direcció General de Política
Lingüística. Han obtingut el certificat 100 persones: 53 de nivell bàsic, 26 de nivell elemental i
21 de nivell intermedi.

S’han fet unes sessions de formació didàctica de 15 hores per als professors de la Catalunya
del Nord al Centre de Documentació i Animació de la Cultura Catalana de Perpinyà. També s’ha
organitzat un curs i una sessió de formació impartits pel TERMCAT.

S’ha donat continuïtat a la col·laboració amb la Universitat de Perpinyà en les visites d’estudis
dels alumnes en pràctiques que han fet estades de formació a Barcelona. S’han organitzat
unes sessions de formació a la Direcció General de Política Lingüística, al Consorci per a la
Normalització Lingüística i al TERMCAT.

El 2002 ha continuat la col·laboració amb la Universitat Catalana d’Estiu de Prada, d’acord amb
el que preveu l’apartat 7è del conveni de col·laboració entre la Direcció General de Política
Lingüística i la Universitat, en l’organització d’un curs de llengua catalana d’expressió oral i
escrita per a estrangers, un curs sobre legislació lingüística a Catalunya i un curs sobre el
present i el futur del català a la Unió Europea.

S’ha col·laborat amb la Regidoria de Cultura Catalana de l’Ajuntament de Perpinyà, que, per
tercer any consecutiu, ha organitzat el Dictat en català 2002, una activitat que ha consistit en la
convocatòria d’un dictat d’un text de Pere Verdaguer que tracta de l’euro. Hi han participat unes
vuit-centes persones i la majoria eren nord-catalanes. Els premis als millors dictats i els diplo-
mes de participació s’atorgaran a la capella de Sant Domènec de Perpinyà. El dictat s’ha orga-
nitzat amb la col·laboració del Centre de Documentació de la Cultura Catalana, la Federació
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per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes, Ràdio Arrels, el Col·lectiu de Professors
de Català per a Adults, l’Associació per a l’Ensenyament del Català, Òmnium Cultural de la
Catalunya Nord i l’Associació Politècnica. La Generalitat ha aportat nombrosos diccionaris i
enciclopèdies, discos compactes i jocs per a ordinador.

7. Col·laboració amb el País Valencià

Amb l’objectiu de fomentar l’autoaprenentatge, la Direcció General de Política Lingüística ha
establert relacions, ha dut a terme reunions i trobades i ha tramès materials als centres
d’autoaprenentatge. En aquests moments hi ha 6 centres d’autoaprenentatge a les universitats
següents: Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I, Universitat Politècnica de València i Uni-
versitat de València.

En l’àmbit de la terminologia, ha finalitzat la compleció d’informació per al Diccionari de geogra-
fia física, que ha disposat de l’assessorament d’especialistes en biogeografia, climatologia,
hidrologia, pedologia i geomorfologia, procedents fonamentalment de la Facultat de Geografia
i Història de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de València.

El TERMCAT ha continuat prestant assessorament al professor Francisco Javier Casinos, de
la Facultat de Dret de la Universitat de València, que elabora el Diccionari bàsic de dret romà.
L’obra inclou els termes que designen les institucions jurídiques, alguns principis de jurispru-
dència romana i un recull de lleis romanes, i es preveu que presenti també un apèndix amb el
nom dels juristes romans i les seves dades biogràfiques.

8. L’Institut Joan Lluís Vives

L’Institut Joan Lluís Vives és la xarxa
d’universitats de Catalunya, el País Va-
lencià, les Illes Balears, Andorra i la
Catalunya del Nord. Funciona en 14 co-
missions de treball que gestionen un
programa permanent d’actuació cadas-
cuna i, en matèria de llengua, té com a
objectiu general promoure accions con-
juntes de normalització de la llengua ca-
talana i de difusió de la cultura pròpia.

Durant el 2002 ha dut a terme les acti-
vitats següents:

• Organització de la XIII Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris, que ha tingut lloc a
Alacant, els dies 15 i 16 de maig, i ha tingut com a tema La llengua i la qualitat de la docència
universitària: l’aportació dels serveis lingüístics.

• Edició del Vocabulari bàsic d’Internet, amb més de 900 termes catalans, amb equivalències
en castellà i anglès, i del Vocabulari bàsic de didàctica de l’educació física, amb quasi 500
termes en català, castellà i francès.

• Continuació dels treballs de confecció de la base de dades de formants BDForm, diccionari
informatitzat que conté 1.500 formants, els prefixos i sufixos cultes i els prefixos de la llengua
catalana, amb el significat i l’equivalència en castellà, francès i anglès.

• Manteniment i actualització del web de la llengua de l’Institut. Aquesta pàgina conté un recull
d’eines lingüístiques, incorpora enllaços directes amb els serveis lingüístics universitaris, un
cercador de recursos lingüístics de totes les universitats de la xarxa i una secció de notícies
sobre qüestions de llengua.

• Elaboració i distribució d’una enquesta sobre l’ús de la llengua a la docència a totes les
universitats de la xarxa per encàrrec dels vicerectors de Política Lingüística, per fer-ne un
estudi posterior.
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XV. LA PROJECCIÓ EXTERIOR

1. La constitució de l’Institut Ramon Llull, per a la projecció exterior de la llengua catala-
na i la cultura que s’hi expressa

1.1. L’acord entre Catalunya i les Illes Balears per a la creació de l’Institut Ramon Llull
Un dels indicadors de la vitalitat d’una llengua i de la cultura que s’hi expressa és l’interès que
genera a l’exterior del seu domini lingüístic i, en conseqüència, el nivell d’ensenyament que hi
assoleix. Les grans llengües de cultura i els estats que les tenen com a pròpies promouen
aquest ensenyament a l’exterior per contribuir a la difusió de la cultura, per assolir el prestigi
internacional de la seva comunitat.

La disposició addicional tercera de la Llei de política lingüística encomana al Govern que vetlli
per la projecció de la llengua i la cultura catalanes fora del seu àmbit lingüístic, principalment en
el món acadèmic i de la recerca i, també, en les institucions de la Unió Europea i les seves
polítiques i preveu, de manera expressa, que per assolir aquest objectiu la Generalitat pot
participar en un organisme comú als territoris de llengua catalana. La mateixa norma encoma-
na al Govern que faciliti l’aprenentatge del català a les comunitats catalanes a l’exterior.

De conformitat amb aquestes previsions, l’acord marc de col·laboració en matèria de política
lingüística entre els governs de la Generalitat de Catalunya i de les Illes Balears signat a Palma
el 17 d’abril de 2000 pels consellers Vilajoana i Pons, amb l’acord previ dels dos governs,
establia en un dels seus apartats que les dues direccions generals de Política Lingüística havi-
en de fer una proposta de creació d’un organisme conjunt per a la projecció exterior en el
termini màxim de nou mesos. El 18 de gener de 2001, en una sessió de treball celebrada a
Palma pels dos governs, es va aprovar la proposta de les dues direccions generals, que consis-
tia en la creació d’un consorci entre les dues administracions autonòmiques, en els òrgans de
govern del qual havia de tenir participació l’Instituto Cervantes i que havia d’estar obert a la
participació d’altres comunitats autònomes on el català fos oficial o hi tingués algun reconeixe-
ment. Cal destacar que les dues administracions tenen una representació idèntica en els òr-
gans de govern del Consorci, tot i que la participació econòmica en el pressupost és proporci-
onal a la població dels territoris respectius.

Un cop elaborats els informes jurídics pertinents i fetes les previsions pressupostàries indis-
pensables, el text del conveni de constitució del consorci i els  estatuts van  ser aprovats pel
Govern de les Illes Balears el 30 de novembre  i pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 4
de desembre de 2001. Els parlaments de les Illes Balears i de Catalunya, tots dos per unanimi-
tat, en van autoritzar la signatura els dies 12 i 13 de febrer de 2002, respectivament. El 2 d’abril
la comissió d’autonomies del Senat espanyol, també per unanimitat, es va donar per assaben-
tada del projecte de constitució d’un organisme comú entre Catalunya i les Illes i va acordar
donar-hi l’aprovació. Els presidents de Catalunya, Jordi Pujol, i de les Illes Balears, Francesc
Antich, van signar el conveni a Palma, al monestir de Santa Maria la Real, que  havia acollit
Ramon Llull i n’havia conservat alguns dels manuscrits,  el dia 5 d’abril de 2002.

L’Institut Ramon Llull constitueix el primer organisme modern comú a dos territoris de parla
catalana. L’aprovació unànime dels dos parlaments és un reconeixement inequívoc de la unitat
de la llengua i de la importància de fer-la present internacionalment com un element més de
reconeixement exterior i de foment de l’autoestima lingüística dels parlants de la llengua en els
dos territoris.

1.2. L’Institut Ramon Llull, com a organisme de projecció exterior del català
L’Institut Ramon Llull neix amb la voluntat de sumar els esforços de Catalunya i de les Illes en
matèria de projecció exterior i, també, amb la d’aplegar en un sol organisme un seguit d’actua-
cions que el Govern de Catalunya feia per mitjà d’organismes o unitats de diversos departa-
ments. Tal com recordava el conseller Vilajoana el 14 de febrer de 2002 davant del Parlament
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de Catalunya en presentar el projecte d’acord, l’Institut ha d’aplegar fins a cinc grans iniciatives
del Govern de Catalunya i les ha de dotar d’una unitat de criteri i de direcció. Aquestes cinc
iniciatives són:

1. El suport als lectorats de català en universitats estrangeres que s’atorga des del curs 1987/
88 per mitjà de la Comissió per a l’Ensenyament del Català a Universitats de fora de l’àmbit
lingüístic, en la qual participen els departaments d’Universitats i de Cultura. El 2002 hi havia
137 universitats estrangeres amb alguna mena d’estudis de català. D’aquestes, 74 universi-
tats tenen lectorat subvencionat per la Generalitat i 3 reben el suport dels governs d’Andorra
o de les Illes Balears.

2. El suport a l’ensenyament del català per mitjà dels casals catalans, que rep el suport de la
Secretaria de Relacions Exteriors i de la Direcció General de Política Lingüística. El 2002 hi
ha 61 centres amb el reconeixement oficial com a casal català en alguns dels quals s’orga-
nitza alguna mena de formació de llengua catalana.

3. L’organització de les proves i l’expedició dels certificats internacionals de català, a càrrec de
la Direcció General  de Política Lingüística, que, des de la seva creació el 1991 fins a 2001,
han obtingut unes 4.000 persones.

4. L’activitat de la Institució de les Lletres Catalanes, adscrita al Departament de Cultura, per
mitjà de la qual es dóna suport a les traduccions a llengües estrangeres d’obres escrites en
llengua catalana mitjançant ajuts als traductors  i als editors a raó d’uns trenta projectes cada
any.

5. Les actuacions del Consorci per a la Projecció Exterior de la Cultura Catalana. El COPEC
s’ocupa de la projecció exterior de totes les manifestacions de la cultura, com són les arts
plàstiques, el disseny, el llibre, les manifestacions folklòriques, la cinematografia, però que
també ha donat suport a múltiples incitaves relacionades amb la llengua, com és el cas
d’activitats de promoció d’autors catalans a l’estranger, el suport al Centre de Cultura Catala-
na de París, de la Universitat de la Sorbona, o la celebració de col·loquis i reunions de les
societats estrangeres d’estudis de catalanística, com són la nord-americana, l’anglesa, la
italiana, l’alemanya i la francesa.

Totes aquestes activitats, i en conjunt la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura
que s’hi expressa, tenen una doble significació:

• D’una banda, situa la llengua i la cultura catalanes com a referent internacional.
• D’altra banda, contribueix a incrementar el prestigi de la llengua entre els mateixos catalans.

Es preveu que l’Institut, en donar unitat a totes aquestes actuacions i emprendre’n de noves,
endegui una actuació sistemàtica i coherent de projecció a l’exterior de la realitat lingüística i
cultural que Catalunya i les Illes Balears comparteixen.

1.3. La constitució dels òrgans de govern de l’Institut
Els òrgans de govern de l’Institut són el Patronat, el Consell de Direcció i la Direcció.

El Patronat és essencialment representatiu i hi tenen presència els representants i càrrecs dels
dos governs implicats, l’Institut d’Estudis Catalans, les universitats, la Institució de les Lletres
Catalanes i fins a 21 persones que representin totes les manifestacions de la cultura catalana,
la designació de les quals es preveu per consens dels dos governs i de l’Instituto Cervantes. La
seva presidència correspon de manera rotativa al president de la Generalitat, que la va assumir
a la sessió constitutiva del 3 de juny per al curs 2002-2003, i al president del Govern de les Illes
Balears, a qui correspondrà el curs 2003-2004. Les 21 personalitats designades per unanimitat
dels dos governs amb el consentiment de l’Instituto Cervantes són:



XV. La  projecció exterior

175

Antoni Badia i Margarit Joaquim Molas i Batllori
Miquel Batllori i Munné Baltasar Porcel i Pujol
Sergi Belbel i Coslado Carme Riera i Guilera
Josep Joan Bigas i Luna Martí de Riquer i Morera
Maria del Mar Bonet i Verdaguer Xavier Rubert i de Ventós
Anthony Bonner Sebastià Serrano i Farrera
Josep Carreras i Coll Antoni Tàpies i Puig
Pere Gimferrer i Torrens Josep Termes i Ardèvol
Isidor Marí i Mayans Joan Triadú i Font
Josep Massot i Muntaner Marie Claire Zimmerman
Joan Francesc Mira i Casterà

El Consell de Direcció és l’òrgan de direcció política de l’Institut i la Direcció en tindrà la repre-
sentació ordinària i la responsabilitat tècnica. Els estatuts deixen una gran llibertat als òrgans
de govern per establir l’organització interna i preveuen l’existència, com a mínim, d’una àrea de
llengua i una altra de cultura.

El Consell de Direcció es va constituir el 9 de maig de 2002 i va assumir-ne la presidència,
per al curs 2002-2003, el conseller d’Educació i Cultura de les Illes Balears, Damià Pons.
Correspondrà al conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al curs 2003/2004, i
així de manera successiva i alternativa, d’acord amb el principi d’igualtat entre les dues co-
munitats autònomes que inspira el funcionament del Consorci. El Consell va acordar nome-
nar com a director de l’Institut Joan M. Pujals, lingüista i escriptor, exconseller d’Ensenya-
ment i de  Cultura.

En sessió de 31 de juliol, el Consell, a proposta del director, va acordar d’organitzar l’Institut en
tres  àrees: Llengua, Cultura i Virtual i Audiovisual, i nomenar-ne directors Ester Franquesa,
Àlex Susanna i Enric Canals. Igualment va acordar iniciar el procés per  traspassar a l’Institut
les competències i funcions que estatutàriament li corresponen.

1.4. El procés de traspassos a l’Institut en matèria de llengua
L’article 5 dels estatuts de l’Institut Ramon Llull li atorga, en matèria de llengua, aquestes fun-
cions:

1. L’ensenyament del català a les universitats i altres centres d’estudis superiors
2. L’ensenyament del català al públic adult en general
3. El suport a les societats de catalanística a l’exterior
4. L’elaboració i edició comercial d’estudis sobre la llengua catalana en llengües estrangeres
5. L’organització de cursos de català
6. L’avaluació i la certificació de coneixements de català com a segona llengua
7. La formació del professorat especialitzat en l’ensenyament del català com a segona llengua
8. Participació en fires i exposicions de divulgació

D’acord amb aquestes previsions, i en compliment de l’acord del Consell de Direcció de l’Insti-
tut del 31 de juliol, els directors generals d’Universitats i de Política Lingüística van proposar
l’extinció de la Comissió de Promoció de l’Ensenyament del Català a les universitats de fora de
l’àmbit territorial de Catalunya, cosa que es va realitzar per mitjà de l’Ordre PRE/319/2002, de
19 de setembre a partir de la qual l’Institut Ramon Llull assumeix les competències que, en
aquest camp, havia exercit la Direcció General d’Universitats la qual al llarg de 2002 ha gestio-
nat, encara, els ajuts a les universitats estrangeres amb lectorats de català.

Igualment, les direccions  generals de Política Lingüística de la Generalitat i de les Illes Balears
han fixat, d’acord amb l’Àrea de Llengua de l’Institut Ramon Llull, la delimitació de les funcions
que cada una havia de traspassar a l’Institut. En concret, pel que fa a Catalunya, les funcions
transferides han estat les aportacions de material didàctic a universitats amb lectorats, la conces-
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sió d’ajuts per a cursos de català a estrangers a Catalunya i també als casals catalans, l’edició de
materials de divulgació sobre la llengua, l’elaboració i administració de les proves dels certificats
de català fora del domini lingüístic i l’expedició de les certificacions corresponents, l’organització
anual de les jornades internacionals de professors de català i l’organització de la formació de
professors de català fora del domini lingüístic, com és el cas de Madrid, el Con Sud d’Amèrica o
Luxemburg, i la presència a les fires de llengües de París, Madrid i Berlín. L’atribució d’aquestes
funcions i els traspassos de dotacions pressupostàries i de personal corresponents han quedat
determinats en el Decret 52/2003, de 20 de febrer, pel qual s’atribueix a l’Institut Ramon Llull la
competència sobre l’avaluació i certificació del coneixement del català com a segona llengua fora
del domini lingüístic. Pel que fa al Govern de les Illes Balears, l’atribució de funcions en matèria de
certificació s’ha efectuat per Ordre 7616 del conseller d’Educació i Cultura de 10 d’abril de 2003,per
la qual es regulen les funcions que té atribuïdes l’Institut Ramon Llull en relació a la promoció de
l.ensenyament del català i l.avaluació i la certificació del seu coneixement com a segona llengua
fora del domini lingüístic. (BOIB núm. 63 de 6 de maig de 2003) maig de 2003.

D’altra banda, per acord de 5 de desembre, el Departament de Cultura cedeix a l’Institut Ramon
Llull els drets d’explotació, modificació, divulgació i qualsevol altre de propietat intel·lectual
sobre el curs de català en línia que, per encàrrec exprés del conseller Vilajoana, i a partir del
febrer de 2002, havia iniciat la Direcció General de Política Lingüística amb la finalitat de pro-
moure la projecció exterior de la llengua catalana i l’aprenentatge fora del domini lingüístic per
mitjà d’Internet. Amb aquest conveni el Departament de Cultura cedeix a l’Institut els drets
sobre el curs i l’Institut Ramon Llull n’assumeix la direcció i la realització d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries. Es preveu signar un conveni específic entre els governs de Catalunya,
de les Illes Balears i l’Institut Ramon Llull per al finançament d’aquest curs que tindrà un cost
estimat d’uns quatre milions d’euros.

Al llarg de 2002, doncs, s’ha anat configurant l’Institut Ramon Llull tot i que les activitats de
projecció exterior de la llengua s’han realitzat per part dels organismes que ho han fet fins ara.
Tot i això, a partir dels mesos d’octubre i de novembre, l’Institut ha començat a participar en els
col·loquis de les associacions de catalanística (el 3 d’octubre a Montpeller a l’Obertura del
Primer Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans organitzat per la Universitat de Montpeller,
l’Assotiation Française des Catalanistes i la Deutsche Katalanische Gesellschaft, i el 16 de
novembre a Cardiff a la reunió de l’Anglo-Catalan Society) i en les fires de promoció d’ensenya-
ment de llengües (Expolingua de Berlín del 15 al 18 de novembre). També ha iniciat contactes
per a la creació de la Societat Russa d’Estudis Catalans, del Centre d’Estudis Sículo Catalans
i un nou lectorat a la Universitat de Catània, a Sicília.

1.5. Ensenyament de la llengua catalana a l’estranger
1.5.1. A les universitats
Actualment, un nombre important d’universitats d’arreu del món amb una llarga i sòlida tradició en
estudis de catalanística ofereixen estudis reglats de llengua i literatura catalanes. Importants
romanistes estrangers s’han interessat pels estudis de catalanística i també professors catalans
exiliats han estat al capdavant de departaments i càtedres de romanística impulsant-ne l’estudi.
Des de l’any 1987 la Generalitat de Catalunya ha anat dotant de lectorats diverses universitats
estrangeres amb l’objectiu de promoure-hi l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes i
alhora d’aconseguir que progressivament els estudis de català s’incorporin de manera perma-
nent a l’oferta educativa d’aquestes universitats com la resta de llengües romàniques.

A finals de l’any 2002, més de 84 universitats distribuïdes en vint-i-tres països d’arreu del món,
de les quals 68 a Europa, 11 a Amèrica, i una a l’Orient Mitjà, a l’Àfrica, a Austràlia i a Rússia
compten amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya per al manteniment dels lecto-
rats de català que tenen adscrits.  (Vegeu la taula 84.)

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 o
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un professor associat nou han hagut d’incloure la llengua catalana al pla d’estudis de les titula-
cions 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, el curs
2002-2003, de les universitats de Leicester (Regne Unit), Marburg (Alemanya), Reims (Franca)
i Litoral (Rep. Argentina)

Taula 87. Distribució dels 84 lectorats de català per països. Curs 2002-2003

Gran Bretanya 19 Camerun 1
Alemanya 19 Canadà 1
França 10 Finlàndia 1
Itàlia 8 Holanda 1
Estats Units 6 Irlanda 1
Argentina 2 Israel 1
Hongria 2 Mèxic 1
Polònia 2 Portugal 1
Rússia 2 Romania 1
Austràlia 1 Suïssa 1
Àustria 1 Uruguai 1
Bèlgica 1

La Generalitat de Catalunya atorga ajuts a les universitats estrangeres per mitjà del Departa-
ment d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. L’any 2002 s’han atorgat ajuts per un
import total de 802.952 euros. El curs 2002-2003 quatre noves universitats han comptat amb el
suport de la Generalitat de Catalunya per incorporar estudis de llengua i literatura catalanes: la
Universitat de Litoral a Argentina, la Universitat de Leicester, a Gran Bretanya, la Universitat de
Marburg, a Alemanya i la Universitat de Reims a França. S’han convocat també 7 places de
lector per a les universitats de Bristol, Cardiff i Londres, a Gran Bretanya, Tolosa de Llenguadoc
a França, de Sàsser a Itàlia, i de Moscou i Sant Petersburg, a Rússia.

A finals del 2002, segons les dades recopilades per l’Institut Ramon Llull, la docència de llengua,
cultura i literatura catalanes s’ha concretat en més de 200 assignatures, un 83% de les quals són
de llengua, un 9% de literatura i un 8% de cultura, amb un nombre aproximat de 2.300 alumnes.

cultura catalana

literatura catalana

llengua catalana

83%

9%

8%

Gràfic 21. Tipus d’assignatures de llengua, cultura i literatura catalanes impartides a
universitats estrangeres. 2002
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Pel que fa al nivell dels cursos de llengua catalana, segons els criteris de l’Associació d’Avaluadors
de Llengua d’Europa, la major part dels alumnes segueixen els dos primers nivells, el bàsic
(63%) i l’elemental (23%).

Gràfic. 22. Llengua catalana. Percentatge d’alumnes per nivell a universitats estrangeres. 2002
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Des de l’Institut Ramon Llull s’han iniciat diferents actuacions orientades a completar l’oferta
d’estudis de català en universitats de ciutats o països que hi han manifestat interès. En aquest
sentit, el 30 de novembre de 2002 la directora de Llengua de l’Institut Ramon Llull, Ester Fran-
quesa, ha assistit a l’acte d’obertura del curs acadèmic de la Universitat de Catània (Sicília),
arran de l’acord de l’Institut Ramon Llull amb el Govern de Sicília, per impulsar el Centre d’Es-
tudis Sículo-Catalans (CESC) a Siracusa i la creació d’un lectorat de llengua i literatura catala-
nes a la Universitat de Catània.

L’experiència dels lectorats de català a les universitats estrangeres ha estat presentada per
l’Àrea de Llengua de l’Institut Ramon Llull en una taula rodona celebrada en el marc del II
Encontro de Centros de Estudios Galegos das Universidades de fóra de Galicia, organitzat a
Santiago de Compostel·la, els dies 20 i 21 de desembre de 2002, per la Conselleria d’Educació
i Ordenació Universitària de la Xunta de Galícia.

1.5.2. Ensenyament no universitari
Centres i casals catalans
L’ensenyament de la llengua catalana en l’àmbit no universitari es canalitza majoritàriament per
mitjà dels centres i casals catalans que agrupen les comunitats catalanes a l’exterior, coordinats
des de la Secretaria de Relacions Exteriors. Segons les dades de la Secretaria, actualment hi ha
54 casals que organitzen cursos de llengua catalana de diversos nivells en 21 països d’arreu del
món, la major part dels quals són subvencionats per la Generalitat de Catalunya.

La directora de Llengua de l’Institut Ramon Llull ha mantingut diverses reunions de treball amb
responsables de casals i centres, amb l’objectiu de conèixer-ne en detall les necessitats en
matèria d’ensenyament de la llengua i d’enfortir la col·laboració amb aquestes entitats. Concre-
tament, ha celebrat reunions de treball a Barcelona i Madrid amb el president del Cercle Català
de Madrid, amb representants de l’Orfeó Català de Mèxic, del Casal Català de Lausana i de la
Fundació Paulí Bellet de Washington, entre d’altres.
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En el marc del suport a actuacions que permeten més presència i estudi de la llengua catalana
a centres i organismes d’àmbit no universitari, l’Institut Ramon Llull ha preparat l’atorgament
d’una subvenció al Centre Català de Rosario d’Argentina per a la realització de cursos de
llengua catalana el darrer quadrimestre de l’any 2002, i ha lliurat bibliografia relacionada amb la
llengua catalana i diversos materials per a l’aprenentatge de llengua a diversos centres i casals
catalans i als centres de l’Instituto Cervantes de Bordeus i de Moscou.

1.5.3. Eines per a l’aprenentatge
Curs de català en línia
S’ha preparat i signat un conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i l’Institut Ramon Llull per a la cessió del Curs de català en línia i per a la continuïtat de l’elaboració.
Per mitjà d’aquest conveni, l’Institut, com a titular del curs, n’assumeix la realització i el finança-
ment dels continguts lingüístics, del disseny gràfic i l’animació, i de la resta d’aspectes tècnics i
informàtics, sempre d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries. També assumeix la
direcció i coordinació del curs i es responsabilitza de la seva posada en funcionament i explotació
posterior. Així mateix, s’ha preparat i signat un conveni amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística per mitjà del qual l’Institut ha encarregat al Consorci la realització de les unitats didàc-
tiques corresponents al primer i segon nivell del Curs de català en línia i s’ha acordat la participa-
ció de l’equip en l’establiment dels criteris generals del Marc pedagògic del curs.

1.5.4. Formació en ensenyament de català com a llengua estrangera
XVI Jornades Internacionals per a Professors de Català (Barcelona, 22 al 24 de juliol 2002)
L’Institut Ramon Llull ha orga-
nitzat, en col·laboració amb el
Departament de Cultura de la
Generalitat, a Barcelona la XVI
edició de les Jornades per a
Professors de Català de 40 uni-
versitats d’arreu del món. Les
Jornades han estat inaugurades
pel conseller d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informa-
ció al Palau de la Generalitat de
Catalunya. Va realitzar la ses-
sió inaugural Joan Solà, cate-
dràtic de Llengua Catalana de
la Universitat de Barcelona,
amb la presentació de la Gra-
màtica del català contempora-
ni. El president del Consell de
Direcció de l’Institut Ramon Llull, Damià Pons, hi ha exposat els objectius de l’Institut.

El programa de les Jornades s’ha complementat amb la conferència de Narcís Garolera
“Verdaguer, un escriptor a la defensiva” i la de Daniel Giralt-Miracle “Poètica i tècnica en arqui-
tectura de Gaudí”. També en el marc de les Jornades ha tingut lloc la presentació del projecte
del Curs de català en línia, de nous materials i recursos didàctics, i s’ha impartit una sessió
sobre els certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística de Catalunya. S’ha
presentat “L’escriptura en l’aprenentatge del català com a llengua estrangera” i una sessió
sobre L’acollida als estudiants estrangers, coordinada pel Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

2. Societats de catalanística

l’Institut Ramon Llull ha participat al I Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans que va tenir lloc a
Montpeller del 3 al 5 d’octubre de 2002, organitzat pel Departament de Català de la Universitat
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de Montpeller, conjuntament amb l’Associació Germano-Catalana (Deutscher
Katalanistenverband) i l’Association Française des Catalanistes. Ester Franquesa hi va presen-
tar els objectius i el programa d’actuacions de l’Institut Ramon Llull, especialment pel que fa a
la docència de llengua i literatura catalanes que s’imparteix per mitjà de la Xarxa de lectorats, i
a la promoció de les societats de catalanística a l’exterior.

Des de l’Àrea de Llengua, s’han fet les gestions necessàries per contribuir a l’edició de les
actes d’aquest Col·loqui, que s’estan preparant en dos volums, un dedicat a la literatura catala-
na de la democràcia i l’altre a la recepció de la literatura catalana a Europa. També ha col·-
laborat amb la Universitat Adam Mikiewicz de Poznan (Polònia) per a l’edició de les actes de les
jornades que el Departament d’Hispàniques va organitzar sobre l’enfocament social i cultural
en els estudis lingüístics i literaris, en les quals van participar docents i investigadors de Polònia
que es dediquen a l’estudi de les filologies de la península Ibèrica, i que recullen ponències i
comunicacions que tracten sobre temes i autors catalans de renom. Es tracta de les primeres
actes editades a Polònia que inclouen textos en llengua catalana.

L’Institut ha fet possible l’assistència dels professors Karoly Morvay, de la Universitat de Budapest,
i Jan Schejbal, de la Universitat de Praga, al I Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans, on van
presentar sengles comunicacions en català sobre la recepció de la literatura catalana a Hongria
i a la República Txeca, d’acord amb la petició rebuda per part de l’Association Française des
Catalanistes.

La directora de Llengua de l’Institut Ramon Llull ha participat en el 48è Col·loqui Anual de
l’Anglo-Catalan Society, la degana de les entitats de catalanística, celebrat a la Universitat de
Gal·les, a Cardiff, el 15 i 16 de novembre, per exposar-hi els objectius de l’Institut Ramon Llull
i el programa concret d’actuacions en matèria de llengua. En el marc d’aquest Col·loqui, Ester
Franquesa ha mantingut també una reunió amb els lectors de llengua catalana de les diferents
universitats de Gran Bretanya.

3. Fires i exposicions

L’Institut Ramon Llull ha
estat present a Expober-
lin 2002, XV Fira Interna-
cional de les Llengües i
de les Cultures, que s’ha
celebrat del 15 al 17 de
novembre a la capital ale-
manya. L’Institut hi ha
disposat d’un estand or-
ganitzat amb els governs
de Catalunya i de les Illes
Balears, en el qual s’ha
donat a conèixer materi-
al didàctic i terminològic
per a l’ensenyament del
català, així com altres documents i publicacions sobre la llengua i cultura catalanes. La Fira ha
comptat amb 123 expositors procedents de 19 països d’arreu del món. En representació de
l’Institut, ha assistit a Berlín la directora de l’Àrea de Llengua, i també els directors de Política
Lingüística de Catalunya i de les Illes Balears.

4. Certificació de coneixements de català a l’exterior

Amb l’aprovació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i acreditació de coneixe-
ments de català, s’ha establert un nou sistema de certificats. Concretament, s’ha prescindit de
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la Junta Permanent de Català i el Certificat Internacional ha deixat d’existir. Des de gener de
2002 hi ha un únic sistema de certificats per a tots els examinands, tant si les proves tenen lloc
a Catalunya com a l’estranger.

El 2002 s’han fet proves dels diferents certificats a les ciutats de l’estranger següents:

Birmingham, Brussel·les, Bucarest, Budapest, Càller, 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 88. Dades de les proves de coneixements generals de català convocades
per la Direcció General de Política Lingüística fora de Catalunya. 2002

Certificat localitats persones aptes %
presentades

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 87,52

Els mesos d’abril i novembre s’han fet dues reunions: a Sant Petersburg i a Salamanca, res-
pectivament, de l’Association of Language Testers in Europe (ALTE), de la qual el Departament
de Cultura és membre fundador.

5. 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 Blanquerna, les activitats de la llibreria i centre cultural Blanquerna i els cursos de
català per a adults.

El Premi Blanquerna s’atorga amb la finalitat de reconèixer i agrair la tasca de les persones o
entitats que s’han distingit per la seva contribució a la promoció de la cultura i la realitat catala-
nes. L’any 2002 s’ha concedit a Jorge Semprún, escriptor i exministre de Cultura .

Pel que fa a les activitats de la llibreria, s’han venut aproximadament 10.000 articles (llibres,
vídeos i altre material en català o referent a Catalunya) i s’han organitzat una vuitantena d’ac-
tes, amb la participació d’unes dues-centes personalitats del món de la cultura catalana i espa-
nyola.

Des de la Delegació el Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid, concretament des de
les Aules de Català, es programen cada any cursos de llengua catalana amb l’objectiu d’afavo-
rir el coneixement de la llengua i la literatura catalanes i amb la finalitat que aquests, al mateix
temps, siguin un canal de difusió de la cultura.

Per vuitè any consecutiu s’han organitzat cursos dirigits a diferents sectors de la societat: nois
i noies en edats escolars, estudiants de carrera, persones pendents d’un trasllat a Catalunya,
opositors, catalans residents a Madrid, estudiosos de la llengua, etc.

Durant el curs 2001-2002 s’han fet un total de 15 cursos de llengua adreçats a persones adul-
tes i dos cursos adreçats a infants d’entre 5 i 14 anys. Els cursos per a adults han estat de 90
hores llevat de dos que  han tingut lloc al mes de juny i han durat 45 hores. El total d’alumnes
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que hi han assistit ha estat de 266. L’octubre de 2002 s’han iniciat els cursos de llengua a la
facultat de Filologia de la Universitat Complutense de Madrid. Una novetat a destacar ha estat
l’ús de la sala d’autoaprenentatge amb el cedit per la Direcció General de Política Lingüística.
Els alumnes inscrits han estat 22.

Per cinquena edició consecutiva i des de les Aules de Català s’ha tornat a oferir el Seminari de
literatura catalana, curs adreçat, no només a filòlegs i estudiants de filologia, sinó a lectors i
lectores que volen continuar aprenent de llegir, i a qui vol aprofundir o vol acostar-se a la litera-
tura catalana. Aquest Seminari s’ha articulat en deu sessions distribuïdes d’octubre a maig, i en
llengua catalana. El Seminari s’ha inaugurat amb la conferència “El jo a l’inrevés: poesia i
experiència” i ha anat a càrrec de Pere Ballart, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El mes de març s’ha celebrat la tercera trobada de professors i professores de català a Madrid.
Aquesta ha estat una sessió de formació en didàctica de la llengua.

El mes d’abril, i per primera vegada, la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Madrid i les Aules de Català han col·laborat en el XV Congrés Internacional Expolingua, fira
internacional dels idiomes realitzat a Madrid. Ho han fet de forma conjunta en l’estand del
govern català i del balear. Durant la mostra s’ha informat sobre sistemes i recursos per a
l’aprenentatge del català.

Durant l’any 2002 s’han administrat les proves en els dos períodes habituals (maig-juny i no-
vembre-octubre) dels certificats de coneixement de català que organitza la Direcció General de
Política Lingüística. Als exàmens oficials s’hi han inscrit 133 persones, de les quals 68 han
obtingut el certificat corresponent. Els certificats que s’han fet han estat: A bàsic, A elemental, C
nivell de suficiència, D nivell superior i per darrera vegada el certificat de coneixements elemen-
tals orals i escrits de llengua catalana (B) de la Junta Permanent de Català.

6. 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’impulsar 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 2002, el COPEC ha executat un pressupost d’1.819.884 €. El COPEC, que té oficines a
Berlín, Brussel·les, Londres, Copenhaguen, Milà i París, ha continuat donant suport a diverses
activitats i missions culturals a l’exterior, algunes de les quals tenen relació amb la difusió de la
llengua catalana.

El COPEC ha concedit ajuts per a actuacions musicals i teatrals a l’estranger d’artistes o grups
catalans, com és el cas de Lluís Llach, Carles Santos, Maria del Mar Bonet, Comediants, etc.,
així com per a la promoció a l’exterior de l’obra dels escriptors Blai Bonet, Àlex Susanna, Maria-
Mercè Roca, etc. També, en ocasió dels actes oficials de presència catalana a l’Havana, el
COPEC va editar el llibre Cuba en la literatura catalana, una antologia i estudi d’Àlex Broch i
Isabel Segura sobre el ressò de Cuba a la literatura catalana.  El COPEC també ha donat
suport a la participació d’editors catalans a la Fira de Frankfurt i a la Fira Internacional del Llibre
de Torí, així com a l’organització del Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor. El COPEC ha
col·laborat amb l’Institut d’Estudis Catalans en la convocatòria i concessió de les borses d’estu-
di Generalitat de Catalunya per a catalanòfils.
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XV. LA PROJECCIÓ EXTERIOR

1. La constitució de l’Institut Ramon Llull, per a la projecció exterior de la llengua catala-
na i la cultura que s’hi expressa

1.1. L’acord entre Catalunya i les Illes Balears per a la creació de l’Institut Ramon Llull
Un dels indicadors de la vitalitat d’una llengua i de la cultura que s’hi expressa és l’interès que
genera a l’exterior del seu domini lingüístic i, en conseqüència, el nivell d’ensenyament que hi
assoleix. Les grans llengües de cultura i els estats que les tenen com a pròpies promouen
aquest ensenyament a l’exterior per contribuir a la difusió de la cultura, per assolir el prestigi
internacional de la seva comunitat.

La disposició addicional tercera de la Llei de política lingüística encomana al Govern que vetlli
per la projecció de la llengua i la cultura catalanes fora del seu àmbit lingüístic, principalment en
el món acadèmic i de la recerca i, també, en les institucions de la Unió Europea i les seves
polítiques i preveu, de manera expressa, que per assolir aquest objectiu la Generalitat pot
participar en un organisme comú als territoris de llengua catalana. La mateixa norma encoma-
na al Govern que faciliti l’aprenentatge del català a les comunitats catalanes a l’exterior.

De conformitat amb aquestes previsions, l’acord marc de col·laboració en matèria de política
lingüística entre els governs de la Generalitat de Catalunya i de les Illes Balears signat a Palma
el 17 d’abril de 2000 pels consellers Vilajoana i Pons, amb l’acord previ dels dos governs,
establia en un dels seus apartats que les dues direccions generals de Política Lingüística havi-
en de fer una proposta de creació d’un organisme conjunt per a la projecció exterior en el
termini màxim de nou mesos. El 18 de gener de 2001, en una sessió de treball celebrada a
Palma pels dos governs, es va aprovar la proposta de les dues direccions generals, que consis-
tia en la creació d’un consorci entre les dues administracions autonòmiques, en els òrgans de
govern del qual havia de tenir participació l’Instituto Cervantes i que havia d’estar obert a la
participació d’altres comunitats autònomes on el català fos oficial o hi tingués algun reconeixe-
ment. Cal destacar que les dues administracions tenen una representació idèntica en els òr-
gans de govern del Consorci, tot i que la participació econòmica en el pressupost és proporci-
onal a la població dels territoris respectius.

Un cop elaborats els informes jurídics pertinents i fetes les previsions pressupostàries indis-
pensables, el text del conveni de constitució del consorci i els  estatuts van  ser aprovats pel
Govern de les Illes Balears el 30 de novembre  i pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 4
de desembre de 2001. Els parlaments de les Illes Balears i de Catalunya, tots dos per unanimi-
tat, en van autoritzar la signatura els dies 12 i 13 de febrer de 2002, respectivament. El 2 d’abril
la comissió d’autonomies del Senat espanyol, també per unanimitat, es va donar per assaben-
tada del projecte de constitució d’un organisme comú entre Catalunya i les Illes i va acordar
donar-hi l’aprovació. Els presidents de Catalunya, Jordi Pujol, i de les Illes Balears, Francesc
Antich, van signar el conveni a Palma, al monestir de Santa Maria la Real, que  havia acollit
Ramon Llull i n’havia conservat alguns dels manuscrits,  el dia 5 d’abril de 2002.

L’Institut Ramon Llull constitueix el primer organisme modern comú a dos territoris de parla
catalana. L’aprovació unànime dels dos parlaments és un reconeixement inequívoc de la unitat
de la llengua i de la importància de fer-la present internacionalment com un element més de
reconeixement exterior i de foment de l’autoestima lingüística dels parlants de la llengua en els
dos territoris.

1.2. L’Institut Ramon Llull, com a organisme de projecció exterior del català
L’Institut Ramon Llull neix amb la voluntat de sumar els esforços de Catalunya i de les Illes en
matèria de projecció exterior i, també, amb la d’aplegar en un sol organisme un seguit d’actua-
cions que el Govern de Catalunya feia per mitjà d’organismes o unitats de diversos departa-
ments. Tal com recordava el conseller Vilajoana el 14 de febrer de 2002 davant del Parlament
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de Catalunya en presentar el projecte d’acord, l’Institut ha d’aplegar fins a cinc grans iniciatives
del Govern de Catalunya i les ha de dotar d’una unitat de criteri i de direcció. Aquestes cinc
iniciatives són:

1. El suport als lectorats de català en universitats estrangeres que s’atorga des del curs 1987/
88 per mitjà de la Comissió per a l’Ensenyament del Català a Universitats de fora de l’àmbit
lingüístic, en la qual participen els departaments d’Universitats i de Cultura. El 2002 hi havia
137 universitats estrangeres amb alguna mena d’estudis de català. D’aquestes, 74 universi-
tats tenen lectorat subvencionat per la Generalitat i 3 reben el suport dels governs d’Andorra
o de les Illes Balears.

2. El suport a l’ensenyament del català per mitjà dels casals catalans, que rep el suport de la
Secretaria de Relacions Exteriors i de la Direcció General de Política Lingüística. El 2002 hi
ha 61 centres amb el reconeixement oficial com a casal català en alguns dels quals s’orga-
nitza alguna mena de formació de llengua catalana.

3. L’organització de les proves i l’expedició dels certificats internacionals de català, a càrrec de
la Direcció General  de Política Lingüística, que, des de la seva creació el 1991 fins a 2001,
han obtingut unes 4.000 persones.

4. L’activitat de la Institució de les Lletres Catalanes, adscrita al Departament de Cultura, per
mitjà de la qual es dóna suport a les traduccions a llengües estrangeres d’obres escrites en
llengua catalana mitjançant ajuts als traductors  i als editors a raó d’uns trenta projectes cada
any.

5. Les actuacions del Consorci per a la Projecció Exterior de la Cultura Catalana. El COPEC
s’ocupa de la projecció exterior de totes les manifestacions de la cultura, com són les arts
plàstiques, el disseny, el llibre, les manifestacions folklòriques, la cinematografia, però que
també ha donat suport a múltiples incitaves relacionades amb la llengua, com és el cas
d’activitats de promoció d’autors catalans a l’estranger, el suport al Centre de Cultura Catala-
na de París, de la Universitat de la Sorbona, o la celebració de col·loquis i reunions de les
societats estrangeres d’estudis de catalanística, com són la nord-americana, l’anglesa, la
italiana, l’alemanya i la francesa.

Totes aquestes activitats, i en conjunt la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura
que s’hi expressa, tenen una doble significació:

• D’una banda, situa la llengua i la cultura catalanes com a referent internacional.
• D’altra banda, contribueix a incrementar el prestigi de la llengua entre els mateixos catalans.

Es preveu que l’Institut, en donar unitat a totes aquestes actuacions i emprendre’n de noves,
endegui una actuació sistemàtica i coherent de projecció a l’exterior de la realitat lingüística i
cultural que Catalunya i les Illes Balears comparteixen.

1.3. La constitució dels òrgans de govern de l’Institut
Els òrgans de govern de l’Institut són el Patronat, el Consell de Direcció i la Direcció.

El Patronat és essencialment representatiu i hi tenen presència els representants i càrrecs dels
dos governs implicats, l’Institut d’Estudis Catalans, les universitats, la Institució de les Lletres
Catalanes i fins a 21 persones que representin totes les manifestacions de la cultura catalana,
la designació de les quals es preveu per consens dels dos governs i de l’Instituto Cervantes. La
seva presidència correspon de manera rotativa al president de la Generalitat, que la va assumir
a la sessió constitutiva del 3 de juny per al curs 2002-2003, i al president del Govern de les Illes
Balears, a qui correspondrà el curs 2003-2004. Les 21 personalitats designades per unanimitat
dels dos governs amb el consentiment de l’Instituto Cervantes són:
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Antoni Badia i Margarit Joaquim Molas i Batllori
Miquel Batllori i Munné Baltasar Porcel i Pujol
Sergi Belbel i Coslado Carme Riera i Guilera
Josep Joan Bigas i Luna Martí de Riquer i Morera
Maria del Mar Bonet i Verdaguer Xavier Rubert i de Ventós
Anthony Bonner Sebastià Serrano i Farrera
Josep Carreras i Coll Antoni Tàpies i Puig
Pere Gimferrer i Torrens Josep Termes i Ardèvol
Isidor Marí i Mayans Joan Triadú i Font
Josep Massot i Muntaner Marie Claire Zimmerman
Joan Francesc Mira i Casterà

El Consell de Direcció és l’òrgan de direcció política de l’Institut i la Direcció en tindrà la repre-
sentació ordinària i la responsabilitat tècnica. Els estatuts deixen una gran llibertat als òrgans
de govern per establir l’organització interna i preveuen l’existència, com a mínim, d’una àrea de
llengua i una altra de cultura.

El Consell de Direcció es va constituir el 9 de maig de 2002 i va assumir-ne la presidència,
per al curs 2002-2003, el conseller d’Educació i Cultura de les Illes Balears, Damià Pons.
Correspondrà al conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al curs 2003/2004, i
així de manera successiva i alternativa, d’acord amb el principi d’igualtat entre les dues co-
munitats autònomes que inspira el funcionament del Consorci. El Consell va acordar nome-
nar com a director de l’Institut Joan M. Pujals, lingüista i escriptor, exconseller d’Ensenya-
ment i de  Cultura.

En sessió de 31 de juliol, el Consell, a proposta del director, va acordar d’organitzar l’Institut en
tres  àrees: Llengua, Cultura i Virtual i Audiovisual, i nomenar-ne directors Ester Franquesa,
Àlex Susanna i Enric Canals. Igualment va acordar iniciar el procés per  traspassar a l’Institut
les competències i funcions que estatutàriament li corresponen.

1.4. El procés de traspassos a l’Institut en matèria de llengua
L’article 5 dels estatuts de l’Institut Ramon Llull li atorga, en matèria de llengua, aquestes fun-
cions:

1. L’ensenyament del català a les universitats i altres centres d’estudis superiors
2. L’ensenyament del català al públic adult en general
3. El suport a les societats de catalanística a l’exterior
4. L’elaboració i edició comercial d’estudis sobre la llengua catalana en llengües estrangeres
5. L’organització de cursos de català
6. L’avaluació i la certificació de coneixements de català com a segona llengua
7. La formació del professorat especialitzat en l’ensenyament del català com a segona llengua
8. Participació en fires i exposicions de divulgació

D’acord amb aquestes previsions, i en compliment de l’acord del Consell de Direcció de l’Insti-
tut del 31 de juliol, els directors generals d’Universitats i de Política Lingüística van proposar
l’extinció de la Comissió de Promoció de l’Ensenyament del Català a les universitats de fora de
l’àmbit territorial de Catalunya, cosa que es va realitzar per mitjà de l’Ordre PRE/319/2002, de
19 de setembre a partir de la qual l’Institut Ramon Llull assumeix les competències que, en
aquest camp, havia exercit la Direcció General d’Universitats la qual al llarg de 2002 ha gestio-
nat, encara, els ajuts a les universitats estrangeres amb lectorats de català.

Igualment, les direccions  generals de Política Lingüística de la Generalitat i de les Illes Balears
han fixat, d’acord amb l’Àrea de Llengua de l’Institut Ramon Llull, la delimitació de les funcions
que cada una havia de traspassar a l’Institut. En concret, pel que fa a Catalunya, les funcions
transferides han estat les aportacions de material didàctic a universitats amb lectorats, la conces-
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sió d’ajuts per a cursos de català a estrangers a Catalunya i també als casals catalans, l’edició de
materials de divulgació sobre la llengua, l’elaboració i administració de les proves dels certificats
de català fora del domini lingüístic i l’expedició de les certificacions corresponents, l’organització
anual de les jornades internacionals de professors de català i l’organització de la formació de
professors de català fora del domini lingüístic, com és el cas de Madrid, el Con Sud d’Amèrica o
Luxemburg, i la presència a les fires de llengües de París, Madrid i Berlín. L’atribució d’aquestes
funcions i els traspassos de dotacions pressupostàries i de personal corresponents han quedat
determinats en el Decret 52/2003, de 20 de febrer, pel qual s’atribueix a l’Institut Ramon Llull la
competència sobre l’avaluació i certificació del coneixement del català com a segona llengua fora
del domini lingüístic. Pel que fa al Govern de les Illes Balears, l’atribució de funcions en matèria de
certificació s’ha efectuat per Ordre 7616 del conseller d’Educació i Cultura de 10 d’abril de 2003,per
la qual es regulen les funcions que té atribuïdes l’Institut Ramon Llull en relació a la promoció de
l.ensenyament del català i l.avaluació i la certificació del seu coneixement com a segona llengua
fora del domini lingüístic. (BOIB núm. 63 de 6 de maig de 2003) maig de 2003.

D’altra banda, per acord de 5 de desembre, el Departament de Cultura cedeix a l’Institut Ramon
Llull els drets d’explotació, modificació, divulgació i qualsevol altre de propietat intel·lectual
sobre el curs de català en línia que, per encàrrec exprés del conseller Vilajoana, i a partir del
febrer de 2002, havia iniciat la Direcció General de Política Lingüística amb la finalitat de pro-
moure la projecció exterior de la llengua catalana i l’aprenentatge fora del domini lingüístic per
mitjà d’Internet. Amb aquest conveni el Departament de Cultura cedeix a l’Institut els drets
sobre el curs i l’Institut Ramon Llull n’assumeix la direcció i la realització d’acord amb les dispo-
nibilitats pressupostàries. Es preveu signar un conveni específic entre els governs de Catalunya,
de les Illes Balears i l’Institut Ramon Llull per al finançament d’aquest curs que tindrà un cost
estimat d’uns quatre milions d’euros.

Al llarg de 2002, doncs, s’ha anat configurant l’Institut Ramon Llull tot i que les activitats de
projecció exterior de la llengua s’han realitzat per part dels organismes que ho han fet fins ara.
Tot i això, a partir dels mesos d’octubre i de novembre, l’Institut ha començat a participar en els
col·loquis de les associacions de catalanística (el 3 d’octubre a Montpeller a l’Obertura del
Primer Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans organitzat per la Universitat de Montpeller,
l’Assotiation Française des Catalanistes i la Deutsche Katalanische Gesellschaft, i el 16 de
novembre a Cardiff a la reunió de l’Anglo-Catalan Society) i en les fires de promoció d’ensenya-
ment de llengües (Expolingua de Berlín del 15 al 18 de novembre). També ha iniciat contactes
per a la creació de la Societat Russa d’Estudis Catalans, del Centre d’Estudis Sículo Catalans
i un nou lectorat a la Universitat de Catània, a Sicília.

1.5. Ensenyament de la llengua catalana a l’estranger
1.5.1. A les universitats
Actualment, un nombre important d’universitats d’arreu del món amb una llarga i sòlida tradició en
estudis de catalanística ofereixen estudis reglats de llengua i literatura catalanes. Importants
romanistes estrangers s’han interessat pels estudis de catalanística i també professors catalans
exiliats han estat al capdavant de departaments i càtedres de romanística impulsant-ne l’estudi.
Des de l’any 1987 la Generalitat de Catalunya ha anat dotant de lectorats diverses universitats
estrangeres amb l’objectiu de promoure-hi l’ensenyament de la llengua i la literatura catalanes i
alhora d’aconseguir que progressivament els estudis de català s’incorporin de manera perma-
nent a l’oferta educativa d’aquestes universitats com la resta de llengües romàniques.

A finals de l’any 2002, més de 84 universitats distribuïdes en vint-i-tres països d’arreu del món,
de les quals 68 a Europa, 11 a Amèrica, i una a l’Orient Mitjà, a l’Àfrica, a Austràlia i a Rússia
compten amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya per al manteniment dels lecto-
rats de català que tenen adscrits.  (Vegeu la taula 84.)

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 o
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un professor associat nou han hagut d’incloure la llengua catalana al pla d’estudis de les titula-
cions 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, el curs
2002-2003, de les universitats de Leicester (Regne Unit), Marburg (Alemanya), Reims (Franca)
i Litoral (Rep. Argentina)

Taula 87. Distribució dels 84 lectorats de català per països. Curs 2002-2003

Gran Bretanya 19 Camerun 1
Alemanya 19 Canadà 1
França 10 Finlàndia 1
Itàlia 8 Holanda 1
Estats Units 6 Irlanda 1
Argentina 2 Israel 1
Hongria 2 Mèxic 1
Polònia 2 Portugal 1
Rússia 2 Romania 1
Austràlia 1 Suïssa 1
Àustria 1 Uruguai 1
Bèlgica 1

La Generalitat de Catalunya atorga ajuts a les universitats estrangeres per mitjà del Departa-
ment d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. L’any 2002 s’han atorgat ajuts per un
import total de 802.952 euros. El curs 2002-2003 quatre noves universitats han comptat amb el
suport de la Generalitat de Catalunya per incorporar estudis de llengua i literatura catalanes: la
Universitat de Litoral a Argentina, la Universitat de Leicester, a Gran Bretanya, la Universitat de
Marburg, a Alemanya i la Universitat de Reims a França. S’han convocat també 7 places de
lector per a les universitats de Bristol, Cardiff i Londres, a Gran Bretanya, Tolosa de Llenguadoc
a França, de Sàsser a Itàlia, i de Moscou i Sant Petersburg, a Rússia.

A finals del 2002, segons les dades recopilades per l’Institut Ramon Llull, la docència de llengua,
cultura i literatura catalanes s’ha concretat en més de 200 assignatures, un 83% de les quals són
de llengua, un 9% de literatura i un 8% de cultura, amb un nombre aproximat de 2.300 alumnes.

cultura catalana

literatura catalana

llengua catalana

83%

9%

8%

Gràfic 21. Tipus d’assignatures de llengua, cultura i literatura catalanes impartides a
universitats estrangeres. 2002
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Pel que fa al nivell dels cursos de llengua catalana, segons els criteris de l’Associació d’Avaluadors
de Llengua d’Europa, la major part dels alumnes segueixen els dos primers nivells, el bàsic
(63%) i l’elemental (23%).

Gràfic. 22. Llengua catalana. Percentatge d’alumnes per nivell a universitats estrangeres. 2002
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Des de l’Institut Ramon Llull s’han iniciat diferents actuacions orientades a completar l’oferta
d’estudis de català en universitats de ciutats o països que hi han manifestat interès. En aquest
sentit, el 30 de novembre de 2002 la directora de Llengua de l’Institut Ramon Llull, Ester Fran-
quesa, ha assistit a l’acte d’obertura del curs acadèmic de la Universitat de Catània (Sicília),
arran de l’acord de l’Institut Ramon Llull amb el Govern de Sicília, per impulsar el Centre d’Es-
tudis Sículo-Catalans (CESC) a Siracusa i la creació d’un lectorat de llengua i literatura catala-
nes a la Universitat de Catània.

L’experiència dels lectorats de català a les universitats estrangeres ha estat presentada per
l’Àrea de Llengua de l’Institut Ramon Llull en una taula rodona celebrada en el marc del II
Encontro de Centros de Estudios Galegos das Universidades de fóra de Galicia, organitzat a
Santiago de Compostel·la, els dies 20 i 21 de desembre de 2002, per la Conselleria d’Educació
i Ordenació Universitària de la Xunta de Galícia.

1.5.2. Ensenyament no universitari
Centres i casals catalans
L’ensenyament de la llengua catalana en l’àmbit no universitari es canalitza majoritàriament per
mitjà dels centres i casals catalans que agrupen les comunitats catalanes a l’exterior, coordinats
des de la Secretaria de Relacions Exteriors. Segons les dades de la Secretaria, actualment hi ha
54 casals que organitzen cursos de llengua catalana de diversos nivells en 21 països d’arreu del
món, la major part dels quals són subvencionats per la Generalitat de Catalunya.

La directora de Llengua de l’Institut Ramon Llull ha mantingut diverses reunions de treball amb
responsables de casals i centres, amb l’objectiu de conèixer-ne en detall les necessitats en
matèria d’ensenyament de la llengua i d’enfortir la col·laboració amb aquestes entitats. Concre-
tament, ha celebrat reunions de treball a Barcelona i Madrid amb el president del Cercle Català
de Madrid, amb representants de l’Orfeó Català de Mèxic, del Casal Català de Lausana i de la
Fundació Paulí Bellet de Washington, entre d’altres.
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En el marc del suport a actuacions que permeten més presència i estudi de la llengua catalana
a centres i organismes d’àmbit no universitari, l’Institut Ramon Llull ha preparat l’atorgament
d’una subvenció al Centre Català de Rosario d’Argentina per a la realització de cursos de
llengua catalana el darrer quadrimestre de l’any 2002, i ha lliurat bibliografia relacionada amb la
llengua catalana i diversos materials per a l’aprenentatge de llengua a diversos centres i casals
catalans i als centres de l’Instituto Cervantes de Bordeus i de Moscou.

1.5.3. Eines per a l’aprenentatge
Curs de català en línia
S’ha preparat i signat un conveni entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i l’Institut Ramon Llull per a la cessió del Curs de català en línia i per a la continuïtat de l’elaboració.
Per mitjà d’aquest conveni, l’Institut, com a titular del curs, n’assumeix la realització i el finança-
ment dels continguts lingüístics, del disseny gràfic i l’animació, i de la resta d’aspectes tècnics i
informàtics, sempre d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries. També assumeix la
direcció i coordinació del curs i es responsabilitza de la seva posada en funcionament i explotació
posterior. Així mateix, s’ha preparat i signat un conveni amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística per mitjà del qual l’Institut ha encarregat al Consorci la realització de les unitats didàc-
tiques corresponents al primer i segon nivell del Curs de català en línia i s’ha acordat la participa-
ció de l’equip en l’establiment dels criteris generals del Marc pedagògic del curs.

1.5.4. Formació en ensenyament de català com a llengua estrangera
XVI Jornades Internacionals per a Professors de Català (Barcelona, 22 al 24 de juliol 2002)
L’Institut Ramon Llull ha orga-
nitzat, en col·laboració amb el
Departament de Cultura de la
Generalitat, a Barcelona la XVI
edició de les Jornades per a
Professors de Català de 40 uni-
versitats d’arreu del món. Les
Jornades han estat inaugurades
pel conseller d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informa-
ció al Palau de la Generalitat de
Catalunya. Va realitzar la ses-
sió inaugural Joan Solà, cate-
dràtic de Llengua Catalana de
la Universitat de Barcelona,
amb la presentació de la Gra-
màtica del català contempora-
ni. El president del Consell de
Direcció de l’Institut Ramon Llull, Damià Pons, hi ha exposat els objectius de l’Institut.

El programa de les Jornades s’ha complementat amb la conferència de Narcís Garolera
“Verdaguer, un escriptor a la defensiva” i la de Daniel Giralt-Miracle “Poètica i tècnica en arqui-
tectura de Gaudí”. També en el marc de les Jornades ha tingut lloc la presentació del projecte
del Curs de català en línia, de nous materials i recursos didàctics, i s’ha impartit una sessió
sobre els certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística de Catalunya. S’ha
presentat “L’escriptura en l’aprenentatge del català com a llengua estrangera” i una sessió
sobre L’acollida als estudiants estrangers, coordinada pel Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

2. Societats de catalanística

l’Institut Ramon Llull ha participat al I Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans que va tenir lloc a
Montpeller del 3 al 5 d’octubre de 2002, organitzat pel Departament de Català de la Universitat
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de Montpeller, conjuntament amb l’Associació Germano-Catalana (Deutscher
Katalanistenverband) i l’Association Française des Catalanistes. Ester Franquesa hi va presen-
tar els objectius i el programa d’actuacions de l’Institut Ramon Llull, especialment pel que fa a
la docència de llengua i literatura catalanes que s’imparteix per mitjà de la Xarxa de lectorats, i
a la promoció de les societats de catalanística a l’exterior.

Des de l’Àrea de Llengua, s’han fet les gestions necessàries per contribuir a l’edició de les
actes d’aquest Col·loqui, que s’estan preparant en dos volums, un dedicat a la literatura catala-
na de la democràcia i l’altre a la recepció de la literatura catalana a Europa. També ha col·-
laborat amb la Universitat Adam Mikiewicz de Poznan (Polònia) per a l’edició de les actes de les
jornades que el Departament d’Hispàniques va organitzar sobre l’enfocament social i cultural
en els estudis lingüístics i literaris, en les quals van participar docents i investigadors de Polònia
que es dediquen a l’estudi de les filologies de la península Ibèrica, i que recullen ponències i
comunicacions que tracten sobre temes i autors catalans de renom. Es tracta de les primeres
actes editades a Polònia que inclouen textos en llengua catalana.

L’Institut ha fet possible l’assistència dels professors Karoly Morvay, de la Universitat de Budapest,
i Jan Schejbal, de la Universitat de Praga, al I Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans, on van
presentar sengles comunicacions en català sobre la recepció de la literatura catalana a Hongria
i a la República Txeca, d’acord amb la petició rebuda per part de l’Association Française des
Catalanistes.

La directora de Llengua de l’Institut Ramon Llull ha participat en el 48è Col·loqui Anual de
l’Anglo-Catalan Society, la degana de les entitats de catalanística, celebrat a la Universitat de
Gal·les, a Cardiff, el 15 i 16 de novembre, per exposar-hi els objectius de l’Institut Ramon Llull
i el programa concret d’actuacions en matèria de llengua. En el marc d’aquest Col·loqui, Ester
Franquesa ha mantingut també una reunió amb els lectors de llengua catalana de les diferents
universitats de Gran Bretanya.

3. Fires i exposicions

L’Institut Ramon Llull ha
estat present a Expober-
lin 2002, XV Fira Interna-
cional de les Llengües i
de les Cultures, que s’ha
celebrat del 15 al 17 de
novembre a la capital ale-
manya. L’Institut hi ha
disposat d’un estand or-
ganitzat amb els governs
de Catalunya i de les Illes
Balears, en el qual s’ha
donat a conèixer materi-
al didàctic i terminològic
per a l’ensenyament del
català, així com altres documents i publicacions sobre la llengua i cultura catalanes. La Fira ha
comptat amb 123 expositors procedents de 19 països d’arreu del món. En representació de
l’Institut, ha assistit a Berlín la directora de l’Àrea de Llengua, i també els directors de Política
Lingüística de Catalunya i de les Illes Balears.

4. Certificació de coneixements de català a l’exterior

Amb l’aprovació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i acreditació de coneixe-
ments de català, s’ha establert un nou sistema de certificats. Concretament, s’ha prescindit de
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la Junta Permanent de Català i el Certificat Internacional ha deixat d’existir. Des de gener de
2002 hi ha un únic sistema de certificats per a tots els examinands, tant si les proves tenen lloc
a Catalunya com a l’estranger.

El 2002 s’han fet proves dels diferents certificats a les ciutats de l’estranger següents:

Birmingham, Brussel·les, Bucarest, Budapest, Càller, 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 88. Dades de les proves de coneixements generals de català convocades
per la Direcció General de Política Lingüística fora de Catalunya. 2002

Certificat localitats persones aptes %
presentades

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 87,52

Els mesos d’abril i novembre s’han fet dues reunions: a Sant Petersburg i a Salamanca, res-
pectivament, de l’Association of Language Testers in Europe (ALTE), de la qual el Departament
de Cultura és membre fundador.

5. 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 Blanquerna, les activitats de la llibreria i centre cultural Blanquerna i els cursos de
català per a adults.

El Premi Blanquerna s’atorga amb la finalitat de reconèixer i agrair la tasca de les persones o
entitats que s’han distingit per la seva contribució a la promoció de la cultura i la realitat catala-
nes. L’any 2002 s’ha concedit a Jorge Semprún, escriptor i exministre de Cultura .

Pel que fa a les activitats de la llibreria, s’han venut aproximadament 10.000 articles (llibres,
vídeos i altre material en català o referent a Catalunya) i s’han organitzat una vuitantena d’ac-
tes, amb la participació d’unes dues-centes personalitats del món de la cultura catalana i espa-
nyola.

Des de la Delegació el Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid, concretament des de
les Aules de Català, es programen cada any cursos de llengua catalana amb l’objectiu d’afavo-
rir el coneixement de la llengua i la literatura catalanes i amb la finalitat que aquests, al mateix
temps, siguin un canal de difusió de la cultura.

Per vuitè any consecutiu s’han organitzat cursos dirigits a diferents sectors de la societat: nois
i noies en edats escolars, estudiants de carrera, persones pendents d’un trasllat a Catalunya,
opositors, catalans residents a Madrid, estudiosos de la llengua, etc.

Durant el curs 2001-2002 s’han fet un total de 15 cursos de llengua adreçats a persones adul-
tes i dos cursos adreçats a infants d’entre 5 i 14 anys. Els cursos per a adults han estat de 90
hores llevat de dos que  han tingut lloc al mes de juny i han durat 45 hores. El total d’alumnes
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que hi han assistit ha estat de 266. L’octubre de 2002 s’han iniciat els cursos de llengua a la
facultat de Filologia de la Universitat Complutense de Madrid. Una novetat a destacar ha estat
l’ús de la sala d’autoaprenentatge amb el cedit per la Direcció General de Política Lingüística.
Els alumnes inscrits han estat 22.

Per cinquena edició consecutiva i des de les Aules de Català s’ha tornat a oferir el Seminari de
literatura catalana, curs adreçat, no només a filòlegs i estudiants de filologia, sinó a lectors i
lectores que volen continuar aprenent de llegir, i a qui vol aprofundir o vol acostar-se a la litera-
tura catalana. Aquest Seminari s’ha articulat en deu sessions distribuïdes d’octubre a maig, i en
llengua catalana. El Seminari s’ha inaugurat amb la conferència “El jo a l’inrevés: poesia i
experiència” i ha anat a càrrec de Pere Ballart, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El mes de març s’ha celebrat la tercera trobada de professors i professores de català a Madrid.
Aquesta ha estat una sessió de formació en didàctica de la llengua.

El mes d’abril, i per primera vegada, la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Madrid i les Aules de Català han col·laborat en el XV Congrés Internacional Expolingua, fira
internacional dels idiomes realitzat a Madrid. Ho han fet de forma conjunta en l’estand del
govern català i del balear. Durant la mostra s’ha informat sobre sistemes i recursos per a
l’aprenentatge del català.

Durant l’any 2002 s’han administrat les proves en els dos períodes habituals (maig-juny i no-
vembre-octubre) dels certificats de coneixement de català que organitza la Direcció General de
Política Lingüística. Als exàmens oficials s’hi han inscrit 133 persones, de les quals 68 han
obtingut el certificat corresponent. Els certificats que s’han fet han estat: A bàsic, A elemental, C
nivell de suficiència, D nivell superior i per darrera vegada el certificat de coneixements elemen-
tals orals i escrits de llengua catalana (B) de la Junta Permanent de Català.

6. 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’impulsar 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 2002, el COPEC ha executat un pressupost d’1.819.884 €. El COPEC, que té oficines a
Berlín, Brussel·les, Londres, Copenhaguen, Milà i París, ha continuat donant suport a diverses
activitats i missions culturals a l’exterior, algunes de les quals tenen relació amb la difusió de la
llengua catalana.

El COPEC ha concedit ajuts per a actuacions musicals i teatrals a l’estranger d’artistes o grups
catalans, com és el cas de Lluís Llach, Carles Santos, Maria del Mar Bonet, Comediants, etc.,
així com per a la promoció a l’exterior de l’obra dels escriptors Blai Bonet, Àlex Susanna, Maria-
Mercè Roca, etc. També, en ocasió dels actes oficials de presència catalana a l’Havana, el
COPEC va editar el llibre Cuba en la literatura catalana, una antologia i estudi d’Àlex Broch i
Isabel Segura sobre el ressò de Cuba a la literatura catalana.  El COPEC també ha donat
suport a la participació d’editors catalans a la Fira de Frankfurt i a la Fira Internacional del Llibre
de Torí, així com a l’organització del Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor. El COPEC ha
col·laborat amb l’Institut d’Estudis Catalans en la convocatòria i concessió de les borses d’estu-
di Generalitat de Catalunya per a catalanòfils.
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XVI. LA COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

1. L’autoritat normativa de l’Institut d’Estudis Catalans

Exigència científica, catalanitat i obertura són els valors que guien l’activitat de l’Institut d’Estu-
dis Catalans. Fundat per iniciativa d’Enric Prat de la Riba el 1907, l’Institut d’Estudis Catalans
és una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte l’alta recerca científica i
principalment la de tots els elements de la cultura catalana. La corporació té la seu central a
Barcelona, i delegacions dins el seu àmbit geogràfic d’actuació, que són les terres de llengua i
cultura catalanes.

El català és, des dels inicis, la llengua de l’Institut, i un dels objectius de la corporació ha estat
de normalitzar-ne l’ús com a vehicle de l’alta recerca cultural i científica. Això no obsta que
hagin estat admeses en les seves publicacions totes les llengües romàniques i l’anglès i l’ale-
many com a llengües pròpies dels col·laboradors no catalans. I aquesta obertura respecte a la
llengua de cadascú, així com l’atenció especial cap a la catalana s’ha mantingut fins avui.

L’Institut té una dilatada història. L’any
1922 fou admès a la Unió Acadèmica
Internacional, fundada poc temps
abans, i hi col·labora en diverses em-
preses internacionals de recerca. Du-
rant l’època franquista, la Diputació es
va quedar els seus locals, que va dei-
xar totalment abandonats, i va supri-
mir el Patronat de la Biblioteca. El nou
règim no podia veure amb bons ulls una
institució que basava la seva actuació
ensems en el rigor científic, en la cata-
lanitat i en l’obertura internacional. Tot i
la repressió, la corporació prosseguí el
seu continu creixement, especialment
quan la repressió era més feble.

El Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, signat pel rei d’Espanya, Joan Carles I, atorgà
“reconeixement oficial a l’Institut d’Estudis Catalans com a corporació acadèmica, científica i
cultural [...], l’àmbit d’actuació de la qual s’estendrà a les terres de llengua i cultura catalanes”.
El Conveni amb l’Ajuntament i amb la Diputació de Barcelona, el 12 de juliol de 1977, refeia el
Conveni del 1931 i retornava a l’Institut la Casa de Convalescència, la seva antiga seu. La
Diputació barcelonina anà concedint anualment una subvenció important. I també les altres
diputacions del Principat i alguns ajuntaments sobretot el de Barcelona li donaren suport eco-
nòmic. Els ministeris de Cultura i d’Educació i Ciència del Govern de l’Estat feren, així mateix,
aportacions per a obres d’infraestructura. Cal mencionar, encara, les aportacions de persones
o entitats privades, com Òmnium Cultural i la Fundació Noguera, que eren aplicades a activitats
concretes. La inclusió de l’Institut d’Estudis Catalans en els Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya des de l’any 1980 a través de partides directes i, indirectament, per mitjà de subven-
cions, per a cursos i per a llibres, concedides per la Comissió Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnològica, garantí a l’Institut el suport de la més alta institució del Principat.

El paper de l’Institut d’Estudis Catalans dins de la comunitat científica i la societat en general
s’ha consolidat en els darrers anys i la institució ha agafat un nou impuls amb la incorporació de
nous membres numeraris. Es pot dir que l’Institut acull avui una bona part de l’elit científica de
l’àmbit lingüístic català, la qual cosa genera confiança en els poders públics i configura el paper
d’una institució amb un fort nivell d’influència en la societat catalana.
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1.1. Els seus programes de recerca en matèria de llengua catalana
Una bona mostra d’aquesta influència és la publicació, el mes d’octubre de 1995, del Diccionari
de la llengua catalana, que reflecteix la capacitat de l’Institut d’assolir allò que estatutàriament li
pertoca amb el màxim de qualitat exigible. De tota manera, el Diccionari de la llengua catalana
representa solament una part de l’activitat de l’Institut.

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’Onomàsti-
ca, la de l’Estàndard Oral, la de Transliteració i Transcripció de Llengües Estrangeres, la de
Sintaxi Estàndard i la de Publicacions. Algunes d’aquestes comissions tenen associades uni-
tats de treball com són les Oficines Lexicogràfiques, l’Oficina d’Onomàstica i l’Oficina de Gra-
màtica. 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 2002 ha
continuat la seva activitat pròpia d’un servei d’assessorament qualificat.

Segons consta a la Memòria de l’IEC Secció Filològica 2002, els programes més rellevants de
caràcter permanent en curs són:

• Atles lingüístic del domini català. Es tracta de l’elaboració d’una base de dades que contingui
les respostes a un qüestionari lingüístic de 2.452 preguntes, en formes codificades conver-
tibles a transcripció fonètica i en formes ortogràfiques, corresponents a 190 poblacions de
tot el domini lingüístic.

• Diccionari del català contemporani-Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DCC-DDLC).
La finalitat d’aquest programa de recerca és elaborar un diccionari descriptiu del català so-
bre la base dels recursos constituïts en la primera fase del projecte (Corpus textual informa-
titzat de la llengua catalana, CTILC). El diccionari descriptiu és l’obra lexicogràfica que té
com a objectiu la definició de les unitats lèxiques de la llengua, des del punt de vista del
contingut i la utilització real sense restriccions basades en criteris prescriptius.

• Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (ab anno DCC usque ad annun MCXXXI). El programa
és un recull lèxic que apareix en fonts catalanes entre el segle IX i el XII i conté una àmplia
informació lingüística sobre el llatí medieval i el català preliterari juntament amb notes de
caràcter arqueològic i sociocultural. Aquest programa es realitza conjuntament amb la Insti-
tució Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions Científiques.

• Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest programa de recerca té per objecte l’ela-
boració d’una nova gramàtica normativa de la llengua catalana d’acord amb els criteris d’anàlisi
de la lingüística moderna, sense fer un ús explícit de l’aparat formal que la caracteritza. La
gramàtica normativa vigent data de 1918, amb successives reedicions fins a 1933. L’obra no
pretén atendre solament a l’estructura de l’oració, sinó també a aspectes relatius al discurs i
a altres qüestions d’ordre pragmàtic, i s’estructura entorn dels apartats d’ortografia, fonètica
i fonologia, flexió i formació de mots i sintaxi.

• Informatització del Diccionari català-valencià-balear (DCVB). El projecte té com a objectiu
digitalitzar i codificar el Diccionari català valencià balear d’Alcover i Moll. Dins de les línies
generals de producció dels anomenats recursos lingüístics, la informatització de diccionaris
publicats en paper constitueix una de les actuacions més destacables, ja que representa la
incorporació dels esmentats diccionaris a les possibilitats de tractament, extracció d’infor-
mació, difusió, consulta, etc. obertes per les noves tecnologies. (Vegeu també capítol XIV,
2.2, pàg. 167.)

• Observatori de Neologia. Es basa en l’anàlisi dels neologismes d’àmplia difusió que aparei-
xen en textos de llengua general en català. Amb aquesta finalitat realitza un buidatge siste-
màtic de la premsa catalana, dels mitjans de comunicació audiovisual i de textos escrits no
mediatitzats per la revisió lingüística.
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• FOREST. Fòrum obert als especialistes en llengua catalana per a la discussió monogràfica
de qüestions gramàtiques i lèxiques del català.

• PatRom: contribució a l’elaboració del diccionari d’antroponímia catalana: normalització de
materials. La seva finalitat és constituir un corpus de materials antroponímics catalans que
seran la base per a la redacció del futur diccionari de cognoms de les llengües romàniques i
del futur diccionari de cognoms del català. La redacció del diccionari d’antroponímia catala-
na és fruit de la investigació duta a terme per col·laborar en el projecte panromànic.

• Portal de dades lingüístiques. L’objectiu d’aquest programa és l’elaboració d’un portal de la
xarxa Internet que facilita l’accés a la informació sobre la llengua catalana reunida en els
grans bancs de dades lingüístiques constituïts a l’Institut d’Estudis Catalans. El portal és
disponible d’ençà de l’abril de 2002.

• Segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut (DIEC). La preparació de la
segona edició del DIEC ha estat la feina prioritària i gairebé exclusiva de la Comissió de
Lexicografia i de les Oficines Lexicogràfiques de la Secció Filològica durant el curs 2001-
2002. Les tasques que s’han fet giren a l’entorn de l’aplicació dels criteris lexicogràfics apro-
vats per a la primera edició que no van poder ser aplicats i dels criteris nous aprovats per a
la segona; de la compleció i revisió dels termes propis de les diverses àrees de coneixe-
ment; i de la revisió del lèxic comú, a partir de les propostes puntuals de millora o de la revisió
sistemàtica de la nomenclatura i de les definicions.

• Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain. Aquest pro-
grama té per finalitat la publicació dels materials lexicogràfics que el senyor Lluís Faraudo de
Saint-Germain va deixar en herència a l’Institut d’Estudis Catalans.

1.2. Activitats organitzades per l’IEC
Entre els actes que han difós l’activitat del IEC en el camp de la llengua, al 2002 han destacat
els següents:

• El 21 de març, presentació del primer volum de l’Atles lingüístic del domini català, de Joan
Veny i Lídia Pons. La presentació que ha tingut lloc a Barcelona ha estat a càrrec de Hans
Goebl, professor de la Universitat de Salzburg.

• El 4 i 5 d’octubre, Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a les Illes Balears. Les Jornades
van inaugurar-se amb una sessió commemorativa del naixement del filòleg Francesc de
Borja Moll.

• El 15 d’octubre ha començat el Curs de formació avançada per a correctors de textos, a
Barcelona. Una lliçó magistral a càrrec del professor Joan A. Argenter n’ha estat la primera
sessió.

• El 7 i 8 de novembre ha tingut lloc el II Seminari de Correcció de textos, organitzat pel Servei
de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona. Si el I Seminari celebrat
el 26 de març de 1999 es va dedicar a la correcció de textos escrits, aquest II Seminari s’ha
centrat en la qualitat de la llengua oral en els mitjans de comunicació. I per tant s’ha adreçat
especialment als professionals de la llengua catalana que treballen en els mitjans de comu-
nicació audiovisuals (ràdio, televisió), en el doblatge de pel·lícules i anuncis i en el teatre.
Dirigit pel doctor Joan Martí Castell, ha estat coordinat per Oriol Camps i Josep M. Mestres.

• El 25 de novembre i el 9 de desembre s’han celebrat les Jornades Científiques La llengua i
la literatura: història i actualitat, a la Universitat Jaume I de Castelló. Les Jornades han volgut
commemorar el 70è aniversari de les Normes de Castelló. Les ponències s’han dedicat a
Lingüística, tradició i canvi normatiu, i a Llengua, terminologia i ciència. Han estat coordina-
des per Joan Solà i M. Teresa Cabré, respectivament.
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• El 12 de desembre a Barcelona, ha estat presentat el
número 103-104 de la revista Terminogramme (“Les
Publications du Quebec”). Amb el títol “Aménagement
linguistique dans les pays de langue catalane”, ha estat
dirigit per Emili Boix i Antoni Millan. El president de l’IEC,
Hble. Sr. Josep Laporte, i el conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Hble.Sr. Jordi Vilajoana, i la
delegada del Govern del Quebec a Barcelona, Sra.
Michèle Bussières, van assistir a la presentació.

2. El suport financer de la Generalitat a l’Institut d’Es-
tudis Catalans

Com a acadèmia de la llengua i institució de recerca, l’Ins-
titut d’Estudis Catalans rep el suport institucional de la
Generalitat, el Govern de la qual també li garanteix el fi-
nançament 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 (DURSI), amb una aportació genèrica de lliure disposició,
que l’any 2002 va ser de 2.602.400 euros (2.530.000 al 2001), a la qual cal sumar 335.000
euros més de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica. També rep
altres aportacions finalistes per a projectes concrets a càrrec del DURSI i d’altres departaments
de la Generalitat, que aporten fons afectats a projectes concrets, que l’any 2002 van sumar
342.569 euros.

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 185.277 euros la segona 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 de Barcelona.

3. Col·laboracions especials

La relació de col·laboració especial entre el Govern de la Generalitat, el Balear i l’Institut d’Es-
tudis Catalans, per una banda, i l’Institut d’Estudis Catalans i el Govern d’Andorra, per una altra,
ha continuat al 2002. Aquest marc permet la digitalització del Diccionari català-valencià-balear.
El programa de digitalització del Diccionari ja s’ha ressenyat en l’apartat 2 d’aquest capítol. (I
vegeu també capítol XVI, 2.2, pàg. 167.)

Un altre projecte en el qual participa el Govern de la Generalitat és l’elaboració del Nomenclà-
tor. Cal recordar que va ser mitjançant la Resolució 563/V que el Parlament de Catalunya va
instar el Govern de la Generalitat a elaborar, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, el Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya, que ha de permetre normalit-
zar 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. (Vegeu també capítol IV, 1,
d’aquest informe)
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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%.

XVII. LA PROTECCIÓ I EL FOMENT DE L’ARANÈS

1. Estatus legal i dades d’ús i coneixement

La llengua aranesa es parla des del segle XI a tot el territori de la Vall d’Aran, que és l’únic
territori del domini lingüístic occità que disposa d’un marc especial per a la defensa d’aquesta
llengua. És així des que va aprovar-se l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el 1979.

Concretament, l’article 3.4 d’aquesta norma orgànica assenyala que “la parla aranesa serà objec-
te d’ensenyament i d’especial respecte i protecció.” I la Llei 16/1990, de 13 de juliol, fixa per a
aquesta àrea un règim d’autonomia administrativa i reconeix que l’aranès “és oficial a la Vall
d’Aran” i que també ho són el català i el castellà, d’acord amb l’article 3 de l’Estatut d’autonomia.

D’acord amb aquest context legal, les institucions araneses –Consell General i ajuntaments-
utilitzen l’aranès com a llengua interna de l’Administració i en les seves relacions amb els
ciutadans d’Aran i n’asseguren l’aprenentatge entre els funcionaris. L’aranès és també la llen-
gua vehicular de l’ensenyament obligatori i s’imparteix com a assignatura en tots els nivells.

Segons l’enquesta sobre el coneixement i els usos lingüístics a la Vall d’Aran el 2000, duta a
terme per la Universitat de Lleida amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Direcció
General XXII de la Comissió Europea, en els darrers anys hi ha hagut un creixement del conei-
xement de l’aranès: el 2000 un 68,1% de la població el sabia parlar i un 35,8 % el sabia escriu-
re, enfront del 64,8% que el sabia parlar i del 25% que el sabia escriure el 1996, segons el Mapa
sociolingüístic de Catalunya.1 Però en canvi es detecta un descens de l’ús: el 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 primera vegada en la història la llengua aranesa s’ha escoltat en el Senat espanyol: Juan
José Lucas va utilitzar-lo en l’acte de presa de possessió del càrrec de president d’aquesta
cambra.

Des de l’abril, l’aranès és una de les llengües amb què pot sol·licitar-se el permís d’armes.

2. L’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès

El Consell General d’Aran exerceix les competències que li corresponen en matèria de política
lingüística per mitjà de l’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès (OFEA). L’Oficina fa
tasques d’assessorament, amb la correcció i la traducció de textos curts i la resolució de con-
sultes lingüístiques, i organitza cursos d’aranès. Durant el 2002, l’Oficina ha corregit 431 docu-
ments, n’ha traduït 83 i ha atès 382 consultes. Pel que fa als cursos de llengua aranesa, n’ha
organitzat 136 a la Vall d’Aran (nivells A, B i C) i 10 a Barcelona (nivell A). També treballa en
l’impuls de l’ús, que es manifesta en diversos àmbits institucionals i socials. Durant l’any 2002
s’ha continuat desplegant el projecte de foment de l’aranès elaborat el 2001 i s’ha potenciat de
manera especial en el terreny dels mitjans de comunicació i la justícia.

2.1. Relacions institucionals amb Occitània
Les activitats més destacables de l’OFEA en aquest àmbit han estat les següents:

S’han mantingut relacions amb el Centre Interregional de Desenvolupament de l’Occità
(CIRDOC) de Besiers per a intercanvis de materials lingüístics.
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S’ha continuat desplegant l’acord signat amb l’Ajuntament de Viella per a la promoció dels
fons de la Biblioteca. També en col·laboració amb l’Ajuntament de Viella s’ha organitzat el
curs El medi aranès, dirigit a càrrecs públics vinculats a l’Ajuntament; han assistit dotze
alumnes a les dotze sessions sobre aspectes del medi físic i artístic aranès de què ha
constat el curs.

S’ha participat en un debat sobre la descentralització de l’Estat francès a favor de les re-
gions, que ha tingut lloc a Tolosa de Llenguadoc.

I pel que fa al Llenguadoc-Rosselló, s’ha col·laborat en el projecte de descentralització en
matèria de llengua i identitat. La reunió que ha tingut lloc a Besiers ha estat presidida pel
senyor Cerquiglini, delegat per les Llengües de França. S’hi ha adquirit el compromís de
continuar treballant en aquest pla amb la col·laboració del Consell General d’Aran.

2.2. Altres relacions i usos institucionals
Ha continuat la col·laboració amb el Departament de Cultura, especialment amb la Direcció
General de Política Lingüística, per al manteniment de la pàgina web amb informació sobre la
llengua i les activitats de l’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès.

S’han mantingut contactes amb diferents organismes sobre qüestions lingüístiques: Junta de
Residus, Direcció General d’Ocupació, Departament de Governació, Departament de Sanitat,
Direcció General de Mines, Direcció General de Carreteres, Ministeri d’Obres Públiques, Insti-
tut Cartogràfic de Catalunya.

2.3. Ensenyament
La Universitat de Lleida ha impartit durant el 2002 cursos reglats d’aranès, els quals segueixen
el programa del Consell General d’Aran. Des l’OFEA es continua prestant suport a aquests
cursos.

En l’àmbit de l’ensenyament públic, s’ha treballat amb el SEDEC (Departament d’Ensenya-
ment) sobre aspectes relacionats amb els auxiliars de conversa, amb els monitors de jocs de
pati (el nombre dels quals s’ha incrementat) i amb la presència i la introducció de l’aranès a
l’ensenyament en general.

2.4. Promoció de l’aranès als mitjans de comunicació
Aquest àmbit ha estat prioritari pel que fa a les accions de promoció de l’aranès. Cal remarcar
com a resultats i actuacions més destacables els que s’esmenten a continuació.

S’han mantingut contactes amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya per donar compliment
als acords signats.

S’ha fomentat la promoció de l’aranès a TV3 i l’aparició més freqüent de la Vall d’Aran a les
emissores de la Corporació; podem esmentar programes com ara Punt Omega, que assegu-
ren una aparició periòdica de la Vall d’Aran, o programes com els dibuixos animats Lua, que
són doblats a l’aranès i retransmesos en sistema dual.

TV3 ha lliurat una còpia en DVD de tots els programes en aranès emesos en els darrers dotze
anys (1990-2001).

També s’ha col·laborat amb el canal de televisió K3 per facilitar la presència de l’aranès a la
seva programació, i s’ha retransmès per a tot Catalunya el programa Jòc d’endonviar.

Pel que fa a la ràdio, Catalunya Ràdio ha adquirit el compromís, per mitjà del contracte progra-
ma de la Corporació, d’emetre quatre hores diàries en aranès. El 2002 l’emissora de Catalunya
Cultura ha començat a emetre un curs de llengua aranesa els caps de setmana.
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El diari Avui ha publicat el setmanari Aué com a suplement, cada dissabte. Aquest suplement
es reparteix de forma gratuïta a tota la Vall d’Aran.

2.5. Publicacions i materials didàctics i de difusió
Des de l’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès s’ha creat un servei de publicacions.
S’han editat díptics, tríptics, plafons, targetes, etc., amb l’objectiu de promoure la llengua entre
institucions, organitzacions i empreses de la Vall d’Aran.

A més, cal ressenyar les col·laboracions amb mitjans escrits, l’impuls d’edicions i la difusió de
material següents:

Col·laboració amb diverses revistes, com ara Món
Comarcal, La Borrufa, Tot Aran o Val d’Aran News,
amb articles i correccions.
Edició i distribució d’Hè un arramat d’ans, recull de
literatura oral fet pels alumnes del nivell C d’aranès.
Edició de Diari d’un pelegrin, de Cándido Valmayor.
Distribució entre alumnes de 100
exemplars de la revista Papagai.
Edició de cinc números de Era
Garbèra, primera revista infantil en
aranès i distribució entre tots els
nens i nenes de les escoles.
Repartiment de Merliquin (caixa de
jocs infantils) a totes les classes de
la Vall d’Aran de P-3 fins a 3r de pri-
mària.
Edició i repartiment de l’obra Era
equipa des remosigaires a totes les
escoles de la Vall d’Aran, perquè la
conegui el professorat i l’usin els
alumnes.
Implicació en la publicació i repartiment del llibre Viuences (darrer Premi Condò Sambeat)
a les escoles.
Edició i difusió per totes les llars araneses de la revista Auviatge, de periodicitat semestral.
És un informatiu de l’activitat cultural del Consell General d’Aran.
Col·laboració en la publicació i difusió de la Istòria de Bavar e Kiwi, realitzada per l’Hospital
de Fauna de Vallcalent.
Publicació de diversos llibres de text entre els quals cal destacar els de lectura de la col·-
lecció “Es Tinatons”: Joguem i Qüic er amic de Tona.
Edició d’un CD de cançons i danses d’Aran.
Distribució dels llibres de text per a les APA de la Vall d’Aran, en coordinació amb el Centre
de Recursos Pedagògics. I distribució, a les llibreries, de totes les produccions en aranès
del Consell General. Enguany s’han presentat cinc noves publicacions de llibres de text.

2.6. Premis literaris
La literatura és un vehicle eficaç per a la promoció de la llengua aranesa, i és part intrínseca del
patrimoni cultural de qualsevol comunitat. Per això, l’Oficina de Foment i Ensenyament de
l’Aranès impulsa convocatòries de premis literaris.

El segon Premi de Literatura Aranesa es va convocar al mes de novembre de 2001, per mitjà
de la distribució d’un díptic que recollia les bases del concurs, les categories i els premis. El
jurat es va reunir el dia 25 de maig a la seu del Consell General d’Aran per decidir els guanya-
dors.

Pel que fa a la participació (16 obres presentades), ha estat similar a la de la primera edició,
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però cal remarcar l’augment d’obres de la categoria de poesia i també dels treballs presentats
en aranès.

La XII edició del Concurs literari Mn. Condò Sambeat es va convocar a final d’octubre de 2001.
El jurat, integrat per mestres i professors d’escoles araneses, va atorgar el premi el dia 20 de
març de 2002. La participació en aquesta edició ha estat molt més elevada que en l’edició
anterior: s’han presentat 244 obres, davant les 153 de la XI edició.

La primera edició del premi de contes en occità Les Talúries ha estat fruit d’una convocatòria
conjunta de l’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès i l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Hi ha
hagut una bona participació.

2.7. Treballs de toponímia
L’any 2002 s’ha continuat amb la correcció dels topònims del mapa 1:50.000, amb la finalitat de
poder disposar en un temps prudent de la llista definitiva i correcta de la toponímia major de la
Vall d’Aran. Aquest treball s’ha fet en el marc de la Comissió que depèn de l’Institut d’Estudis
Catalans, i afecta 850 topònims inclosos en el mapa 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya.

També s’han consultat tots els ajuntaments sobre la toponímia major, i tots han respost. L’Ins-
titut d’Estudis Aranesos ha aprovat la toponímia i a final d’any estava a punt per ser aprovada
pel Consell General d’Aran i editada en un mapa.

D’altra banda, s’ha editat i presentat l’estudi d’Aitor Carrera sobre toponímia aranesa de Bausen
i Quate lòcs.

2.8. Jornades Universitàries Occitanocatalanes
S’ha mantingut la col·laboració amb la Universitat de Lleida per a la cinquena edició de les
Jornades Universitàries Occitanocatalanes, en les quals aquesta Universitat col·labora de ma-
nera decidida amb els cursos, que tenen un índex d’assistència notable. L’organització d’aquestes
Jornades rep, també, el suport dels departaments de Cultura i d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.

A la sessió inaugural hi ha assistit el president de la Generalitat, senyor Jordi Pujol, i el lehendakari
del Govern Basc, senyor Ibarretxe.

Taula 89. Dades estadístiques de les Jornades Universitàries
Occitanocatalanes. 1998-2002

1998           1999              2000              2001              2002

Cursos, seminaris, tallers 3 5 9 8 10

Assistència als cursos 30 55 180 265 190

Conferències, taules rodones 5 15 15 11 12

Assistència a conferències 12 15 30 27 26

Assistència a l’acte inaugural 30 40 300 190 250

Assistència a l’acte de clausura 20 40 70 40

Visitants de la fira d’artesania 2.700 3.500 4.000

Expositors de la fira d’artesania 35 26 41

Mostra de cuina occitana 650 600

Restaurants participants 9 9
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Les actes i intervencions de les IV Jornades Universitàries, que van tenir lloc el 2001, s’han
publicat el 2002.

3. Actuacions per a la incorporació de l’aranès a la justícia i al dret

Els anys 2000 i 2001 el Consell General d’Aran va promoure tot un seguit d’actuacions per
iniciar un procés d’introducció de l’aranès a la justícia que van materialitzar-se amb la signatura
d’un conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consell Gene-
ral del Poder Judicial.

En compliment d’aquest conveni, al mes de novembre es va dictar la primera sentència judicial
en aranès al Tribunal Contenciós Administratiu de Lleida, i el Consell General va convocar un
premi sobre institucions jurídiques araneses, dotat amb 3.000 euros, amb la voluntat d’investi-
gar i recuperar la peculiaritat jurídica del país. El premi s’ha lliurat el dia 17 de juny de 2002, dins
dels actes de la Festa d’Aran. El guanyador del Premi ha estat el senyor Pèir Còts, amb un
treball sobre els Tractats de Lies e Patzeries. S’hi han presentat sis treballs en total.

A més, cal destacar que el 2002 s’ha format un grup de treball per reflexionar sobre el dret
tradicional aranès (vegeu l’apartat següent).

També ha continuat activa la comissió integrada pel Consell General del Poder Judicial, el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consell General d’Aran, per a la
promoció de l’aranès a la justícia. S’han traduït impresos i formularis. Hi ha hagut un total de
tres sentències en aranès.

La Comissió Mixta (Consell General - Generalitat) de Traspassos ha constituït una ponència
per promoure l’estudi de les institucions jurídiques araneses. La Comissió està integrada per
dos representants del Departament de Justícia i dos del Consell General d’Aran.

4. El Departament de Lingüística de l’Aranès

El Departament de Lingüística de l’Aranès, que és la primera secció del futur Institut d’Estudis
Aranesos, creat per l’Acord del Ple del Consell General d’Aran de 14 de març de 2001, ha
funcionat a ple rendiment en el 2002. L’equip directiu està format per Frederic Vergés (com a
president científic), Jusèp Loís Sans (com a coordinador), Manuèla Ané, Veronica Barés, Jèp
de Montoya, Angelina Cases, Jòrdi Suïls, Ròsa Maria Salgueiro, Miquèl Segalàs i Maria Elvira
Riu.

El Departament de Lingüística ha assumit les funcions normatives respecte de l’aranès. Con-
cretament, les seves tasques són elaborar projectes, realitzar investigacions i proposar al Con-
sell General de la Vall d’Aran estudis i resolucions relacionades amb l’aranès.

Durant el 2002, el Departament de Lingüística ha treballat en l’elaboració del seu reglament,
que ha de servir de model per a la creació de l’Institut d’Estudis Aranesos. El reglament ha estat
aprovat a la penúltima sessió de l’Institut i en el darrer ple del Consell General d’Aran. A la
darrera sessió del Departament també es va aprovar la toponímia major de la Vall d’Aran.

L’Institut d’Estudis Aranesos ha potenciat el grup relacionat amb el dret aranès, el qual s’ha
reunit en dues ocasions. L’any 2003 s’integrarà en l’estructura de l’Institut com una altra secció.
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